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นาง จริมจิต สร้อยสมุทร: การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
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หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2)
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ 2.1) ความสามารถในการพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษ 2.2) พัฒนาการด้าน
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.3) การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ 2.4) ความสุขในการเรียน และ 3)
ขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จานวน 12 คน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมิน
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการใช้วิธีการพูดสื่อสาร แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และ
แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) หลักการ 2)
วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 3.1) ขั้นกระตุ้น (Inspire: I) 3.2).ขั้นนาเสนอความรู้ (Present:
P) 3.3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P) 3.4) ขั้นสื่อสาร (Communicate: C) และ 3.5) ขั้นประเมินผล (Evaluate: E) 4) การวัดและ
ประเมินผล และ 5) ปัจจัยความสาเร็จ ซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.16, S.D. =
0.36)
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า
2.1 ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (
x̄ = 2.40, S.D. = 0.45)
2.2 พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการใช้รูปแบบการสอนสูงขึ้น
2.3 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ นักเรียนใช้การหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด รองลงมาคือการสื่อสารโดยไม่
ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่
2.4 ความสุขในการเรียนของนักเรียน พบว่า 1) ด้านผู้เรียน นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น ภาคภูมิใจใน
ตั ว เองมากขึ้ น 2) ด้ า นครู ครู มี ค วามเมตตา จริ ง ใจและเอื้ อ อาทรต่ อ นั ก เรีย น 3) ด้ านความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นและครู นั ก เรี ย นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนมากขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนการสอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ 5) ด้านการเรียนรู้ นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึก
สนุกสนาน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 6) ด้านความรู้สึกประทับใจ สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมาก

จ
ที่สุดในการเรียนคือการเล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุกและหลากหลายกับเพื่อน ได้ความรู้ใหม่ เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
กับเพื่อน และได้ฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติจริง และ 7) ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนจะนาไปใช้เพื่อเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพในอนาคต พูดคุยสนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ และแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น
3. ประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า
3.1 พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการใช้รูปแบบการสอนสูงขึ้น
3.2 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ นักเรียนใช้การหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด รองลงมาคือการสื่อสารโดยไม่
ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่
3.3 ความสุขในการเรียนของนักเรียน พบว่า 1) ด้านผู้เรียน นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น ภาคภูมิใจใน
ตั ว เองมากขึ้ น 2) ด้ า นครู ครู มี ค วามเมตตา จริ ง ใจและเอื้ อ อาทรต่ อ นั ก เรี ย น 3) ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นและครู นั ก เรี ย นมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนมากขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในการเรียนการสอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง
เรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ 5) ด้านการเรียนรู้ นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึก
สนุกสนานในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 6) ด้านความรู้สึกประทับใจ สิ่งที่นักเรียนรู้สึก
ประทับใจมากที่สุดในการเรียนคือการเล่นเกม การทากิจกรรมที่สนุก การเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ และการได้ฝึกสนทนากับเพื่อน และ 7)
ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนจะนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ประกอบอาชีพในอนาคต พูดคุย
สนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ แบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น และฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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The purposes of this study were 1) to develop and find the quality of English instructional model
using Activity-Based Learning to improve communicative speaking ability and happiness in learning by using local
context for primary students 2) to evaluate the effectiveness of English instructional model as follows: 2.1)
communicative English speaking ability, 2.2) development of communicative English speaking ability, 2.3) using
English communicative strategies, and 2.4) happiness in learning, and 3) to disseminate the implementation of the
instructional model and evaluate the effectiveness of the instructional model. The target participants of the
research were 12 primary students (Grade 4-6) that joined in English club in the second semester of the academic
year 2021 by purposive sampling. The instruments of the research were the instructional model, usage manual,
lesson plans, communicative English speaking ability evaluation form, recording form about using communicative
strategies, interview form about happiness in learning, and opinion recording form towards the instructional
methods. Data were collected and analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The research findings were as follows:
1. The instructional model consisted of 5 components; 1) principle 2) objectives 3) instructional
process consisting of 5 stages as follows 3.1) Inspire: I, 3.2) Presentation: P, 3.3) Practice: P, 3.4) Communicate: C,
3.5) Evaluate: E, 4) measurement and evaluation, and 5) factors affecting the success. It was evaluated by experts
and found that the appropriateness was at high level. ( x̄ = 4.16, S.D. = 0.36)
2. The effectiveness of the instructional model were as follows:
2.1 The communicative English speaking ability after learning by using the instructional model was
overall at good level. ( x̄ = 2.40, S.D. = 0.45)
2.2 The communicative English speaking ability during using instructional model had progressed.
2.3 According to using communicative strategies, students used avoiding conversation most
frequently, followed by mime, and switching to the mother tongue.
2.4 According to happiness in learning, the results were as follows: 1) According to student aspect, the
students were more confident, enthusiastic, and self-esteem. 2) According to teacher aspect, the teacher was
kind and sincere. 3) According to relationship with teacher and friend aspect, the students had better relationship
with teacher and friends. 4) According to environment aspect, learning atmosphere was relaxing, promoted
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learning and had enough and appropriate learning resources and facilities. 5) According to learning aspect,
students could choose to learn as their needs and interest. They enjoyed learning and were be able to transfer
their knowledge to use in real situations. 6) According to impression aspect, students were impressed with playing
games, doing various fun activities, learning new vocabularies, practicing speaking English with friends and
foreigners. 7) According to using knowledge in daily life, students would apply knowledge for furthering higher
study, doing jobs in the future, communicating and giving information to foreigners, and sharing knowledge with
other people.
3. The effectiveness of disseminating the instructional model were as follows:
3.1 The communicative English speaking ability during using instructional model had progressed.
3.2 According to using communicative strategies, avoiding conversation was found to be the most
frequently used strategy, followed by mime, and switching to the mother tongue.
3.3 According to happiness in learning, the results were as follows: 1) According to student aspect, the
students were more confident, enthusiastic, and self-esteem. 2) According to teacher aspect, the teacher was
kind and sincere. 3) According to relationship with teacher and friend aspect, the students had better relationship
with teacher and friends. 4) According to environment aspect, learning atmosphere was relaxing, promoted
learning and had enough and appropriate learning resources and facilities. 5) According to learning aspect,
students could choose to learn as their needs and interest. They enjoyed learning and were be able to transfer
their knowledge to use in real situations. 6) According to impression aspect, students were impressed with playing
games, doing fun activities, leaning new vocabularies, practicing communicating with friends. 7) According to using
knowledge in daily life, students would apply knowledge for furthering higher study, doing jobs in the future,
communicating and giving information to foreigners, sharing knowledge with other people, and improving English
skill.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น ในการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ส องหรื อ ภาษาต่ า งประเทศ
(English as a Second or Foreign Language) ทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสาคัญด้านการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร (Communicative Skills) เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงประเทศไทยก็ได้ให้
ความสาคัญ กับการส่งเสริมทักษะการสื่อสารสาหรับนักเรียนเช่นเดียวกัน จึงได้กาหนดสมรรถนะ
ความสามารถในการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยได้มีนโยบายปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหม่ จากการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมที่เน้นสอนไวยากรณ์ ซึ่งทาให้เด็กไม่สามารถนา
ภาษาอังกฤษมาใช้สื่อสารได้เป็นปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มุ่งเน้นการสื่อสารมากขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) สอดคล้องกับ Harris (1990) ซึ่งระบุว่าทักษะการสื่อสารเปรียบเสมือน
หัวใจของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การที่ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์จริงแสดง
ให้เห็นชัดถึงการที่ผู้เรียนประสบความสาเร็จ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนภาษา
นัน้ ๆ
ทักษะการสื่อสารประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน
และทั ก ษะการเขี ย น ทั ก ษะการพู ด เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น และส าคั ญ มากที่ สุ ด ในการเรี ย น
ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากในชีวิตประจาวันผู้พูดต้องสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกให้ผู้ฟัง
ได้รับรู้สิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสารได้ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540) สอดคล้องกับ Nunan (1995) และ
Ur (2000) ซึ่งระบุว่าทักษะการพูดแสดงเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้พูด
มีความรู้ในภาษานั้นมากเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจตนเองได้ ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ผู้สอนจึงควรให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดสื่อสารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนาไปใช้พูดสื่อสารในชีวิตประจาวัน
หรือในสถานการณ์จริงได้ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย จึงได้กาหนดนโยบายการปฏิรูป การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
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ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขึ้ น โดยเน้ น การพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ ส ามารถสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
ผลจากงานวิจัยหลายเรื่องพบว่าคนไทยยังมีปัญหามากด้านทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยทักษะการพูดเป็นทักษะที่นักเรียนไทยมีปัญหามากที่สุดเมื่อเทียบกับทักษะการฟัง การอ่านและ
การเขียน (อดิศักดิ์ ย่อมเยา, 2561) ปิยวรรณ ปรสันติสุข (2556) ระบุว่าสาเหตุของความล้มเหลวใน
การจัดการเรียนการสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของประเทศไทย ได้แก่ การสอนที่เน้นการอ่าน
และเขียนมากกว่าการฟังและพูด โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่สอนให้ผู้เรียนอ่านและเขียนก่อนการฟังและ
พูด ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
ในทุกระดับชั้นส่วนใหญ่มีปัญหาในการพูด เขินอาย ไม่กล้าพูดเพราะขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา
สาเหตุหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเน้นการท่องจาคาศัพท์ เน้นการสอนไวยากรณ์
และการแปลมากกว่าการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้
ผู้เรียนส่ วนใหญ่ ยังขาดโอกาสที่ จะได้ฝึกพู ดสื่อสารทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียน (Richards &
Rodgers, 2001; เจตน์ ส ฤษฎิ์ สั ง ขพั น ธ์ และคณะ, 2558; สมบั ติ คชสิ ท ธิ์ และคณะ, 2560)
ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ
(ชลธิชา นางาม, 2551)
สาหรับแนวทางการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ประสบความสาเร็จ ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาสื่ อ สารในสั งคมโลกได้จริง และผู้เรียนเกิ ด แรงจูงใจ เกิด เจตคติ ที่ ดี ต่อ การเรียนนั้ น ครูควร
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนกล้าพูด
กล้าแสดงออกมากกว่าการสอนโดยเน้นหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและเรียนรู้อย่างมี
ความสุ ข เมื่ อ ผู้ เรี ย นมี ค วามสุ ข ในการเรี ย นจะส่ ง ผลให้ ทั ก ษะการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Koran, 2015; Leong & Ahmadi, 2017) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
สาหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ครูผู้สอนควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดประสบการณ์และ
บรรยากาศในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ครูควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรีย นได้ลงมือทางาน
ร่วมกันกับเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าใช้
ภาษา เกิดความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดการค้นพบ อยากเรียนรู้และสามารถนาภาษาไป
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ใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ (Altamimi, 2014; Gomleksiz, 2007)
การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นแนวการสอนที่มี
ความเหมาะสมมากในการนามาใช้จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่เน้นการท่องจา แต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการคิดจากการที่ได้ลงมือทาจริง (Festus, 2013; Gupte & et al,
2018; กระทรวงศึกษาธิการ, 2553; ณั ฐวุฒิ สกุณี , 2559; ศศิธร ลิจันทร์พร, 2556) นอกจากนี้
การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้
การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่วมมือกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ร่วมกัน สร้างวินัยในการทางาน โดยผู้สอนจะทาหน้าที่ เป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ (ศศิธร ลิจันทร์พร, 2556) การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานจึงนับได้ว่าเป็นแนวการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบันที่ต้องการเร่งพัฒนาคนไทยให้มี
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมโลกได้จริง เพราะนอกจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาเพื่ อ การพู ด สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ค วามหมายโดยผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริง แล้ ว ผู้ เรี ย นยั งรู้ จั ก
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และทางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองได้ มีความสุขในการเรียนและมีทักษะภาษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้
ภาษาเพื่ อ พู ด สื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจและถู ก ต้ อ งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ Haq (2017); Laurian-Fitzgerald (2015); Monsalve and Correal (2006); ณี
ราวรรณ จิตตรีนิตย์ (2552) ซึ่งระบุว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ผู้ เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษของผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น
นอกจากนี้ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ประสบความสาเร็จและผู้เรียนสามารถ
นาภาษาไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การใช้กลวิธีการสื่อสารเป็นปัจ จัยหนึ่งที่สาคัญมากซึ่ง
ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการพูดหรือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผู้พูดสามารถ
สื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการพูดหรือโต้ตอบและดาเนินบทสนทนาได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์
ช่วยแก้ปัญหาในการสื่อสาร หากไม่สามารถสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารให้เข้าใจตรงกันได้
(Bialystok, 1990; Dornyei, 1995; Faerch & Kasper, 1980; Littlemore, 2003) นักวิจัยหลาย
ท่ า นทั้ ง ในและต่ า งประเทศจึ ง ให้ ค วามสนใจและศึ ก ษาการใช้ ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
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(Nakatani, 2006; Omar, Amin Embi, & Md Yunus, 2012; Teng, 2012; ปณิ ช า นิ ติส กุลวุฒิ ,
2559) ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการสื่อสารสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น Dornyei (1995) ได้ ศึ ก ษาการสอนกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการพูดของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่าการฝึกกลวิธีการสื่อสารสามารถช่วยให้การ
สื่อสารมี คุณ ภาพมากขึ้ น นั ก เรียนสามารถใช้ ภ าษาโต้ต อบสื่อ สารมากขึ้ น พู ด ได้ คล่ องขึ้น และมี
ทัศนคติที่ดีต่อการฝึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร
นอกจากการใช้ก ลวิธีก ารสื่ อ สารจะเป็ น ปั จจั ยซึ่ งส าคั ญ มากในการจัด การเรีย นการสอน
ภาษาอังกฤษให้ประสบความสาเร็จ ความสุขในการเรียนก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่ง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยความสุขในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น (พระมหาบุญนา ฐานวีโร, 2560; มารุต พัฒผล, 2557;
วิชัย วงษ์ ใหญ่ , 2555) สอดคล้ องกับ Koran (2015); Leong and Ahmadi (2017) ซึ่ งระบุ ว่าเมื่อ
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนจะส่งผลให้ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเรียนโดยปราศจากความเครียด มีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและ
สนุกสนาน ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เกิดความอยากเรียนอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจ อยากเรียนรู้
เกิดพลังที่จะทาสิ่งต่าง ๆ มากมาย ในทางตรงข้าม เมื่อผู้ เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน อาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจา ผู้เรียนไม่ได้คิด ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ความเครียด ความเหนื่อยล้า ความกังวล (ขวัญเนตร คาวีวงศ์, 2555) ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการ
(2551) จึงได้ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ความสุขในการเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษาไทยระดับโรงเรียนโดยระบุให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น ครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนโดยเน้นบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียน
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน
หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกมากกว่าการเน้นหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความมั่นใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้ เรียนในระดับ
ประถมศึกษา ครูผู้สอนควรเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดประสบการณ์และบรรยากาศในการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและใช้
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สื่ออุปกรณ์การเรียนที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นความรู้และลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ครูควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ลงมือทางานร่วมกันกับเพื่อน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าใช้ภาษา เกิดความรู้สึกอิสระ
ผ่อนคลาย สนุกสนาน เกิดการค้นพบ อยากเรี ยนรู้และสามารถนาภาษาไปใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง
ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ (Altamimi, 2014; Gomleksiz, 2007; Ning & Hornby, 2010)
โรงเรี ย นสามั ค คี ธ รรมานุ ส รณ์ ตั้ งอยู่ ในจั งหวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป็ น “เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์
ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการท่องเที่ยวที่ครบครัน นอกจากนี้การเดินทาง
ยังสะดวก ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สภาพภูมิประเทศและสภาพภู มิอากาศที่ ดี อุดมสมบูรณ์
มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและหลากหลายจึงส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัด
จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม ปี 2562 พบว่าจังหวัด
กาญจนบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 2,724.25
ล้านบาท และเมื่ อวิเคราะห์ ข้อมู ล เกี่ยวกับ นั ก ท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ พบว่า มีชาวต่างชาติเข้ ามา
ท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2562 มากถึง จานวน 42,970 คน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวจาก
ชาวต่างชาติ จานวน 193.59 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) นโยบายด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลักซึ่งถูกกาหนดไว้ในแผนพัฒ นาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2561-2564 โดยมี โครงการส่ งเสริมและพั ฒ นาบุคลากรด้านการท่ องเที่ ยวสู่มาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปลูกฝังให้เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเร่งเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือ แนะนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวได้ (จังหวัดกาญจนบุรี, 2562)
จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนสามั คคีธรรมานุ ส รณ์ ปี การศึกษา 2562 พบว่า นั กเรียนมีผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
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รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 59.18 โดยทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่
นักเรียนมีคะแนนต่าสุด เพียงร้อยละ 33.10 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ามาก ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูดสื่อสารได้ เนื่องจากผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ทาให้ผู้เรียนไม่กล้าแสดงออก และขาดความมั่นใจที่จะสื่อสาร นอกจากนี้นักเรี ยนยังขาดแรงจูงใจใน
การเรียน โดยมีความคิดเห็นว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษยากและไม่สนุก นอกจากนี้ จากการสารวจ
ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนหลายคน
ประกอบอาชีพในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ขายของที่ระลึก ขายอาหารตามสั่ ง เป็นพนักงานในรี
สอร์ท โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นพนักงานขายของในร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ โดยในวันหยุด
เสาร์อาทิ ตย์ นั กเรียนบางคนต้องไปช่วยเหลื อผู้ป กครองค้ าขายหรือท างานด้ วย ซึ่ งหากนั กเรีย น
สามารถพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษกั บ ชาวต่ า งชาติ ได้ จะส่ ง ผลดี ม ากทั้ ง กั บ ครอบ ครั ว และชุ ม ชน
สอดคล้ อ งกั บ ยุ พ าภรณ์ พิ ริย ศิ ล ป์ (2557) ซึ่ งกล่ าวว่ านอกจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งควรมี ก าร
เตรียมพร้อมด้านองค์ประกอบของชุมชน เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีฯลฯ แล้ว
ยังควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย เพื่อ
เตรียมพร้อมที่ จะเป็น เจ้าบ้ านที่ ดี สามารถให้ คาแนะนา ข้อมูลเกี่ยวกับบริบ ทในท้ องถิ่น สถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้และสามารถให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ หากประชาชนในท้องถิ่นสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวของประเทศชาติโดยรวมให้สูงขึ้น
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการ พู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและความสุ ขในการเรียนโดยใช้บ ริบ ทท้ องถิ่น สาหรับ นั กเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริม ให้ ผู้ เรียนมี พื้ น ฐานทั ก ษะการพู ด สื่ อสารภาษาอังกฤษที่ ดี ขึ้ น สามารถน าไปใช้ สื่ อ สารกั บ
ชาวต่างชาติได้จริง และมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการเรียนสอนนี้
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก
ทักษะการพูดสื่อสารผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีความหมายและสนุกสนาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เ พื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นตามรูปแบบการสอนนี้สามารถส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิในในท้องถิ่นของตนเอง สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง ผู้เรียนสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล แนะนาเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเองได้ สามารถเป็นอีกหนึ่งกาลังสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเป็นแนวทางในการ
กาหนดแบบแผนการวิจัย โดยใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อนาสู่กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีดาเนินการวิจัย
ในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เนื่องจากแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
สามารถนามาใช้ในการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สาหรับขั้นตอนการออกแบบการเรียนการ
สอนที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามแนวคิดของ Dick and Carey (2005) และ
Joyce and Weil (2009) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ADDIE Model ตามแนวคิ ด ของ Dick and Carey (2005) ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการ
ดาเนินการพัฒนารูปแบบการสอน 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้ น วิ เคราะห์ (Analyze Phase) เป็ น การวิเคราะห์ แ ละประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
(Assess and Analyze Needs) ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา
2. ขั้นออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบวิธีการเรียนการสอนหรือรูปแบบที่ให้
บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนและการนาเสนอ (Design Instruction and Presentations)
3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็นการพัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(Develop Materials)
4. ขั้นนาไปใช้ (Implement Phase) เป็นการนานวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ ประกอบด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น การวางแผนในการบริหารจัดการในการนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ และดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและประสิทธิผล
ของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
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แนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนของ Joyce & Weil (2009) ซึ่งได้ระบุถึงองค์ประกอบของ
รูป แบบการเรีย นการสอน (Model of Teaching) ประกอบด้ วย 4 ส่ วน ได้ แ ก่ 1) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการจัดเรียงลาดับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นขั้น ๆ ซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนนแตกต่างกัน 2) ระบบสังคม (Social System) เป็นการ
อธิบายถึงบทบาทผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน หลักการตอบสนอง (Principles of
Reaction) เป็นหลักการหรือวิธีการที่ผู้สอนตอบสนองต่อต่อการกระทาของผู้เรียนในระหว่างการ
ดาเนินการเรียนการสอน เช่น การให้รางวัล การสร้างบรรยากาศอิสระที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิดและ
ปฏิ บั ติ และระบบสนั บ สนุ น (Support System) เป็ น สิ่ งสนั บ สนุ น ให้ ก ารสอนเกิ ด ผลลั พ ธ์ต ามที่
คาดหวัง
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การออกแบบรูป แบบการเรีย นการสอนดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ได้
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บ ริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model
ตามแนวคิดของ Dick & Carey (2005) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน (Analysis) การออกแบบและพัฒ นารูปแบบการสอน (Design and Development) การ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน (Implement) การประเมินผลรูปแบบการสอน (Evaluation) และการ
ขยายผลการใช้รูปแบบการสอน โดยมีองค์ป ระกอบของรูป แบบการสอน 5 องค์ ประกอบ ได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เงื่อนไขความสาเร็จ
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning : ABL) เป็น
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา (Learning by doing) ของ John Dewy รูปแบบการเรียนรู้นี้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นแนวการสอนที่ไม่เน้ นให้ผู้เรียนท่องจาแต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) การให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้จากการที่ได้ลงมือทาจริง การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ทั้งความรู้ เนื้อหา ทั กษะ ประสบการณ์ ซึ่ งสามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ จริงได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากการได้มีโอกาสลงมือทาจริงส่งผลให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ที่คงทนมากขึ้น และมีความสุขในการเรียน หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 1) การลงมือปฏิบัติจริง 2) ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ 3) บทบาทครูเป็นผู้จัด
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กระบวนการเรี ย นรู้ เป็ น พี่ เลี้ ย งและเป็ น นั ก ออกแบบกิ จ กรรม 4) กิ จ กรรมที่ น ามาใช้ ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ (Festus, 2013; Limbu, 2012; นิลุบล วรวิชญ์ธน
เลิศ, 2556; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558; เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557)
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็ น ฐานของนั ก การศึ ก ษาทั้ งในและต่ า งประเทศ Lakshmi (2007); Lijanporn and Khlaisang
(2015); NSCALL (2006); วรรณวิษา ปั้นคุ้ม และนัทธี เพชรบุรี (2562) เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
รู ป แบบการสอน สรุ ป ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานในงานวิ จั ย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I) เป็นขั้นที่ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ โดยการใช้กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2. ขั้น น าเสนอความรู้ (Present: P) เป็ น ขั้น ที่ ค รูให้ ความรู้เนื้ อหาใหม่แ ก่ผู้เรียนโดยสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่น สอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้ น ปฏิ บั ติ กิจ กรรม (Practice: P) เป็ น ขั้น ที่ นั ก เรีย นฝึ ก การออกเสี ยงค าศั พ ท์ รูป แบบ
ประโยค และบทสนทนาที่เรียน และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
การพูดบรรยาย และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้ น สื่ อ สาร (Communicate: C) เป็ น ขั้ น ที่ นั ก เรีย นได้ ใช้ ภ าษาอย่ างอิ ส ระใกล้ เคี ย งกั บ
สถานการณ์จริง โดยการนาคาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่
ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E) เป็นขั้นที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดง
บทบาทสมมติ การพูดเล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จาก
การเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
3. การสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ การพูดสื่อสารเป็นการใช้ถ้อยคาหรือกิริยาอาการ
เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจและข่าวสารระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป เพื่อให้การ
สื่อสารในชีวิตประจาวันบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะในการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศ
ทักษะการพูดนับได้ว่า เป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นมาก การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้พูดจะต้อง
สามารถใช้น้าเสียง ถ้อยคา ความรู้ เกี่ยวกับคาศัพท์ ไวยากรณ์และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง การพูด
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เพื่อการสื่อสารเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษา ต่างประเทศและในชีวิตประจาวัน โดยผู้
พูดจาเป็นต้องใช้ความสามารถหลายด้านประกอบกันเพื่อพยายามถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและ
สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
การจัดกิจกรรมการสอนการพูดสื่อสาร ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เน้นกระบวนการสอนมากกว่ารูปแบบของการสอน สอนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก ให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และให้กาลังใจโดย
การชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ฝึกให้ผู้เรียนมี
ทั ก ษะด้ า นการออกเสี ย ง การใช้ ค าศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง (Byrne, 1990; ส านั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541)
จากการสั งเคราะห์ ขั้นตอนการกิจกรรมการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของ (Byrne, 1990;
Scott, 1981; สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ , 2555; สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2540) สรุปได้ว่ากิจกรรมการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์
บอกให้ผู้เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน
2. ขั้นนาเสนอเนื้อหา
สอนบทสนทนาหรือรูปแบบประโยคในบริบทต่าง ๆ
3. ขั้นการฝึก
ฝึกพูดโดยใช้รูปแบบประโยค
4. ขั้นการนาไปใช้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
จากการสังเคราะห์แนวทางการประเมินผลการพูดสื่อสารของ Finocchiaro and Brumfit
(1983); Valette (1977); สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2539); สุมิตรา อังวัฒ นกุล (2540); อัจฉรา
วงศ์โสธร (2538) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการประเมินผลความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนั ก เรีย นแบบตรงซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรีย นการสอนและการวิจั ย 3 วิ ธี ได้ แ ก่
1) นักเรียนสนทนาเป็นคู่ โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 2) นักเรียนพูดบรรยายตามหัวข้อที่กาหนด
และ 3) นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
จากการสังเคราะห์เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษจากงานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง Clark (1972); Harris (1990); Weir (1993) ผู้วิจัยจึงได้กาหนดองค์ประกอบของ
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การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งนามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์
ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการสื่อสาร โดยแต่ละด้านมีการประเมินผล 3 ระดับ
4. กลวิธีการพูดสื่อสาร เป็นกลวิธีที่ช่วยให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมาย เป็นกลวิธีสาคัญที่
ใช้ในการสื่อสารภาษาที่สองเพื่อให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้เข้าใจความหมายตรงกัน และเป็นกระบวนการ
หรือเทคนิคที่ ใช้แก้ไขปัญ หาในการสื่อสาร เมื่อเกิดความยากลาบากในการสื่อสาร ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสื่อความหมาย แก้ไขปัญหาระหว่างการสนทนาและสามารถดาเนินการสื่อสารได้อย่างราบรื่น
และบรรลุเป้าหมายได้
จากการศึ ก ษาประเภทของกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารซึ่ ง แบ่ ง โดย Faerch and Kasper (1980);
Oxford (1990); Paribakht (1985); Tarone and Yule (1989) ผู้ วิ จั ย ได้ สั งเคราะห์ แ บ่ งประเภท
ของกลวิธีการสื่อสารเป็น 6 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคาภาษา
แม่ ม าใช้ในการสื่ อ สารโดยอาจพู ด ปะปนกั บ ภาษาที่ ส อง 2) กลวิธีก ารใช้ค าพู ด แทนหรือ ค าพู ด ที่
ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทนหรือใช้คาพูดที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อ
ความหมาย 3) กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่
ต้องการจะสื่อสารได้ 4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยในการ
สื่อสาร 5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด คือ การใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วยในการสื่อสาร เช่น การใช้
ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย เป็นต้น 6) กลวิธี การหลีกเลี่ยงการ
สนทนา คือ การหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกหัวข้อสนทนา เรื่องสนทนาที่ตนเองไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถ
สื่อสารต่อได้
5. ความสุขในการเรียน ความสุขในการเรียนเป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเรียนการสอน
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนให้บรรลุเป้าหมายในการ
เรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น
จากการสั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ด้ า นองค์ ป ระกอบของความสุ ข ในการเรี ย นซึ่ ง ระบุ โ ดย
(Talebzadeh & Samkan, 2011; ธารณ์ ทองงอก, 2555; มารุต พัฒผล, 2557; ลัดดา หวังภาษิต,
2557; สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความสุขใน
การเรียนมี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุข มีความกระตือรือร้น และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง 2) ด้านครู ครูมีความเมตตา จริงใจ และเอื้ออาทรต่อผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อ ย่างสนุก
3) ด้านความสัมพันธ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศผ่อนคลาย
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เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ และ 5) ด้านการ
เรียนรู้ ครูสร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สนใจ และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้
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การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
หลักการ แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง
1. การพัฒนารูปแบบการสอน
Dick & Carey (2005) และ Joyce & Weil (2009)
2. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activitybased Learning: ABL)
John Dewey (1933), NSCALL (2006), Lakshmi
(2007), McGrath & MacEwan (2011), Limbu
(2012), Fallon, Walsh, & Prendergast (2013),
Festus (2013), Lijanporn & Khlaisang (2015),
Superfine (2018), นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ (2556),
เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557), มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
(2558), วรรณวิษา ปั้นคุ้ม และ นัทธี เพชรบุรี (2562)
3. การสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
Clark (1972), Valette (1977), Scott (1981),
Finochiaro (1983), Byrne (1990), Harris (1990),
Weir (1993), สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2538),
อัจฉรา วงศ์โสธร (2538), สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540),
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
(2541)
4. กลวิธีการพูดสื่อสาร
Faerch & Kasper (1980), Paribakht (1985),
Tarone & Yule (1989), Oxford (1990)
5. ความสุขในการเรียน
Talebzadeh & Samkan (2011), ธารณ์ ทองงอก
(2555), สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2545), มารุต พัฒผล (2557), ลัดดา หวังภาษิต
(2557)

องค์ประกอบรูปแบบการสอน
1. หลักการ
2. วัตถุประสงค์
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
5 ขั้น ได้แก่
ขั้น 1 ขั้นกระตุ้น (Inspire : I)
ขั้น 2 ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ขั้น 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
ขั้น 4 ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
ขั้น 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
4. การวัดและประเมินผล
5. ปัจจัยความสาเร็จ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผ ล ก า ร ใ ช้ รู ป แ บ บ
การสอน
1. ค ว าม ส าม าร ถ ด้ า น
ก า ร พู ด สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ
2. กลวิ ธี ก ารพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ
3. ความสุขในการเรียน
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คาถามการวิจยั
ผู้วิจัยกาหนดคาถามการวิจัยครั้งนี้ เพื่อออกแบบการวิจัยสาหรับการพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนี้
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร และมีคุณภาพในระดับใด
2. ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาได้แก่
2.1 ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นอยู่ในระดับใด
2.2 พัฒ นาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในระหว่างการเรียนตามรูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สูงขึ้นหรือไม่
2.3 กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้ในระหว่างเรียน
ตามรูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น ฐานเพื่ อส่งเสริมความสามารถด้านการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นมีด้านใดบ้าง
2.4 ความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นแต่ละด้านเป็นอย่างไร
3. ประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่ อส่งเสริม ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างไร

15
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่ อส่งเสริม ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ
2.1 เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาที่ เรี ย นตามรู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
2.2 เพื่ อ ศึ กษาพั ฒ นาการด้ านความสามารถในการพู ดสื่ อสารภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่างการเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่น
2.3 เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
2.4 เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
3. เพื่ อขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รปู แบบการสอน
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สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
มีคุณภาพในระดับมาก
2. ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นอยู่ในระดับดี
3. พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนในระหว่างเรียน
ตามรูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น ฐานเพื่ อ ส่งเสริมความสามารถด้านการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสูงขึ้น
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตการวิจัยที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
(Try out)
1.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยกะทะ
ทอง ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายใน
การวิจัยครั้งนี้ รวมนักเรียนจานวน 14 คน โดยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
1.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2) ตัวแปรตาม คือ
(1) ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
(2) กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
(3) ความสุขในการเรียน
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1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จานวน 1 หน่วย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เนือ้ หาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วง Try out
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ระยะ เวลา กิจกรรมเป็นฐาน
การเรียนรู้
1

At the Local
Market

3 ชั่วโมง

1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
3.การสัมภาษณ์

โครงสร้าง
ประโยค
Describing
things

บริบทท้องถิ่น
ผักและผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของ
จังหวัด
กาญจนบุรี

1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดย
ใช้เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 3 ชั่วโมง ระหว่างวันที่
7 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
2. ขอบเขตการวิจัยที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย
2.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมนักเรียนจานวน 12 คน โดยใช้การ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
2.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2) ตัวแปรตาม คือ
(1) ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
(2) กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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(3) ความสุขในการเรียน
2.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางภาษาเพื่อฝึกความสามารถ
ในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ประกอบด้วย 5 หน่วย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เนือ้ หาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วงการทดลองสอนกลุ่มเป้าหมาย
หน่วย ชื่อหน่วย ระยะ กิจกรรมเป็นฐาน
โครงสร้าง
ที่
การเรียนรู้ เวลา
ประโยค
1

2

3

4

5

At the Local 3 ชั่วโมง 1.เกม
Market
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
3.การสัมภาษณ์
At Souvenir 3 ชั่วโมง 1.เกม
Shop
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
Amazing 3 ชั่วโมง 1.เกม
Culture of
2.การพูดบรรยายให้
Kanchanabu
ข้อมูล
ri
At Railway 3 ชั่วโมง 1.เกม
Station
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
At
3 ชั่วโมง 1.เกม
Landmarks
2.การฝึกใช้ภาษาใน
in
สถานการณ์จริง
Kanchanabu
ri

บริบทท้องถิ่น

Describing things

ผักและผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรี

Selling and
Buying

ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี
ประเพณี วัฒนธรรม
เทศกาลที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี

Giving
Information
about culture
and festival
Asking &
Answering about
direction
Giving
Information
about Landmarks
in Kanchanaburi

เส้นทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้าแคว ถ้ากระแซ

2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยใช้เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจานวน 15 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
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รวมใช้เวลา 15 ชั่วโมง และใช้เวลาเพื่อประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน จานวน 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมดจานวน 16 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
3. ขอบเขตการวิจัยที่ใช้ในการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ซึ่ง
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมนักเรียนจานวน 14 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2) ตัวแปรตาม คือ
(1) ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
(2) กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
(3) ความสุขในการเรียน
3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาทางภาษาเพื่อฝึกความสามารถ
ในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ประกอบด้วย 2 หน่วย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เนือ้ หาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ช่วงการขยายผลรูปแบบการสอน
หน่วย ชื่อหน่วย ระยะ กิจกรรมเป็นฐาน
โครงสร้าง
ที่
การเรียนรู้ เวลา
ประโยค
1

2

At the Local 3 ชั่วโมง 1.เกม
Market
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
3.การสัมภาษณ์
At Souvenir 3 ชั่วโมง 1.เกม
Shop
2.การแสดงบทบาท
สมมติ

บริบทท้องถิ่น

Describing things

ผักและผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรี

Selling and
Buying

ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี

3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยใช้เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม
ใช้เวลา 6 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 9 เมษายน พ.ศ.2564
นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้นิยามความหมายและขอบเขตของศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจัย
ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick & Carey (2005) และ Joyce &
Weil (2009) ประกอบด้ วย 5 ขั้น ตอน ได้ แก่ การศึ ก ษาวิเคราะห์ ข้ อ มู ลพื้ น ฐาน (Analysis) การ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and Development) การทดลองใช้รูปแบบการสอน
(Implementation) การประเมินผลรูปแบบการสอน (Evaluation) และการขยายผลการใช้รูปแบบ
การสอน (Dissemination) และมี อ งค์ ป ระกอบ 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และปัจจัยความสาเร็จ
2. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เน้นการท่องจา แต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากการที่ได้ ลงมือทาจริงและจากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมที่นามาใช้ใน
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การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสาหรับงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1) กิจกรรมเกม 2) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ 3) กิจกรรมการสัมภาษณ์ 4) กิจกรรมการพูด
บรรยาย และ 5) กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
3. การใช้ บ ริบ ทท้ องถิ่น หมายถึง การน าคาศัพ ท์ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุ รี ม าใช้ เป็ น เนื้ อ หาหลั ก ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษ ได้ แ ก่ Unit 1 At the Local Market เกี่ ย วกั บ การถามตอบเกี่ ย วกั บ ผั ก ผลไม้ ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งของจั งหวัด กาญจนบุ รี Unit 2 At Souvenir Shop เกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายของที่ ระลึ ก ของ
จั งหวั ด กาญจนบุ รี Unit 3 Amazing Culture of Kanchanaburi เกี่ ย วกั บ การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประเพณี วัฒ นธรรม เทศกาลในจังหวัดกาญจนบุรี Unit 4 At Railway Station เกี่ยวกับการถาม
ตอบเส้ น ทางการท่ องเที่ ยวในจังหวัด กาญจนบุ รี และ Unit 5 At Landmarks in Kanchanaburi
เกี่ยวกับการถามตอบ ให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี
4. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการ
จัด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการพู ดสื่อ สารภาษาอั งกฤษ มี องค์ป ระกอบ
รูปแบบการสอน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5
ขั้น ได้แก่ ขั้น 1 ขั้ นกระตุ้น (Inspire: I) ขั้น 2 ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P) ขั้น 3 ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม (Practice: P) ขั้น 4 ขั้นสื่อสาร (Communicate: C) ขั้น 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
4) การวัดและประเมินผล และ 5) เงื่อนไขความสาเร็จ
5. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง ผลที่ได้จากการนารูปแบบรูปแบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น ได้แก่ 1) ความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2) กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 3) ความสุขในการเรียน
6. ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง ระดับความสามารถของการ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป โดยผู้พูดต้องสามารถสื่อความหมาย ความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจ สามารถพูดโต้ตอบได้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งประเมินได้
จากแบบทดสอบวัดความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยประเมิน 5 ด้าน
ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการสื่อสาร

22
7. กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง การใช้เทคนิคเพื่อให้การสื่อสารด้านการพูด
ประสบความส าเร็จ โดยจะไม่ ท าให้ ก ารสนทนานั้ น หยุ ด ชะงักหรือ หยุด ลงกลางคั น ได้ แ ก่ 1) กล
วิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร 2) กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง 3) กลวิธีการพูดโดย
อ้อม 4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ 5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด 6) กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนา
8. ความสุขในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ทางการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้และร่วมกิจกรรม ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถพั ฒ นาตนให้บ รรลุคุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค์ได้ม ากยิ่งขึ้น องค์ประกอบที่ ส่งให้
นั ก เรี ย นเรี ย นอย่ า งมี ค วามสุ ข แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นผู้ เรี ย น 2) ด้ า นครู 3) ด้ า น
ความสัมพันธ์ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 5) ด้านการเรียนรู้
9. นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนชุมนุมภาษาอังกฤษที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ต.ลุ่มสุ่ม
อ.ไทรโยค จ.
กาญจนบุรี
10. กลุ่ ม ขยายผล หมายถึ ง ผู้ เรี ย นชุ ม นุ ม ภาษาอั ง กฤษที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับ
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาก่อให้เกิดผลดีต่อวงการศึกษาหลายประการ ดังนี้
1. นักเรียนมี พั ฒ นาการความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีความสุขในการเรียนมากขึ้น
3. นักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้
4. ครูได้ รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพเพื่ อน าไปใช้พั ฒ นา
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมี
ความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น
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5. ครูได้ทราบกลวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของนักเรียน
6. โรงเรียนได้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสาหรับนาไปใช้
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนของนักเรียน และ
สามารถต่อยอดนาไปขยายผลเพื่ อช่วยพัฒ นาความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาของโรงเรียนอืน่ ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรไี ด้
7. โรงเรีย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในจั งหวัด อื่ น สามารถน ารูป แบบการสอนนี้ ไปปรับ ใช้ ให้
เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นของตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนของนักเรียน และยังสามารถช่วยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้อีก
ทางหนึ่ง
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
ส าหรับ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ผู้ วิจั ย ได้ ศึ ก ษาแนวคิ ด ส าคั ญ จากเอกสารและงานวิจั ย ที่
เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562): กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. รูปแบบการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4. การสอนการพูดสื่อสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กลวิธีการพูดสื่อสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6. ความสุขในการเรียนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี
8. สรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สามัค คี ธรรมานุ ส รณ์ (ฉบั บ ปรับ ปรุง 2562): กิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
วิสัยทัศน์
หลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน มุ่งพั ฒ นาผู้เรียนทุ กคนให้ มีความสมดุลทั้ งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็น
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มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติโดยมีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ การศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและอย่างมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจโดยการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างซึ่งมีความยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่ง
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ได้
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
และมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญ หา มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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5. มี จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะมุ่งทาตนให้เป็นประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามแก่สังคม และใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
ทั้งสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับส่งสาร มีวัฒ นธรรมในการใช้
ภาษา สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งสามารถเจรจา
ต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารโดยใช้หลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือนาไปสู่
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยในการการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมโดยใช้หลักเหตุผล คุณธรรมและการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม รู้จักแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้จริงใน
ชีวิตประจาวัน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถทางานและอยู่ร่ วมกับผู้อื่นใน
สั งคม มี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น สามารถจั ด การปั ญ หาและความขั ด แย้ งต่ าง ๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม และรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี มี
ทักษะกระบวนการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมทั้งในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้อง เหมาะสม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึ ก ษายั ง สามารถก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของตนเองได้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน
เต็มตามศักยภาพเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่จะทาประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม สามารถจัดการตนเองได้
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางที่ 4 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพั ฒ นาผู้เรียนในแต่ละระดับ ชั้น ตามหลักสูตรโรงเรียน
สามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาด
- ชุมนุม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ป.1
40

ป.2
40

ป.3
40

ป.4
40

ป.5
40

ป.6
40

40
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40
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40
30
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40
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30
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โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง มีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการ
เรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยัง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว
1. สารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน
2. ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการสารวจ
3. กาหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน
4. กาหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว
5. การจัดทารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม
6. ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผลและสรุปรายงาน
2. กิ จ กรรมนั ก เรี ย น เป็ น กิ จ กรรมที่ มุ่ ง พั ฒ นาระเบี ย บวิ นั ย ความเป็ น ผู้ น า ผู้ ต ามที่ ดี
ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน การรู้จักแก้ไขปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทร และความสมานฉันท์ โดยจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน ได้แก่
การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนบริบท
ของสถานศึกษาและบริบทของท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้
1. ลูกเสือสารอง ได้แก่ นักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. ลูกเสือสามัญ ได้แก่ นักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 กิจกรรมชุมนุม
แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม
การจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้
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1. โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนดาเนินกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ระยะเวลาการจัดกิจกรรมภายใน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา
2. โรงเรียนจัดตั้งชุมชนตามความถนัด ความสนใจและให้ผู้เรียนเลือกเข้าชุมนุมด้วย
ตนเอง
3. ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม และเชิ ญ ครู ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มกั น ด าเนิ น
กิจกรรมตามระเบียบ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สถานศึกษากาหนด
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม
5. ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล
กิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์จัดให้นักเรียนเลือกเรียน มีดังนี้
1. ชุมนุมคณิตศาสตร์
2. ชุมนุมวิทยาศาสตร์
3. ชุมนุมภาษาไทย
4. ชุมนุมภาษาอังกฤษ
5. ชุมนุมประดิษฐ์
6. ชุมนุมศิลปะ
ทั้งนี้ ชุมนุมภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งโรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้
สามารถนาไปใช้พูดสื่อสารในสถานการณ์จริงได้ทั้งในชีวิตประจาวันและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต
คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าสมัครชุมนุมภาษาอังกฤษ
1. กาลังเรียนในระดับชั้น ป.4-6
2. สมัครเข้าชุมนุมภาษาอังกฤษด้วยความสมัครใจ
3. มีความสนใจ อยากเรียนรู้และอยากพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมภาษาอังกฤษทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจและ
ตั้งใจ
5. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษาที่ผ่านมา เกรด 2.5 ขึ้นไป
6. ต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน
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3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคมและการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม เป็นต้น
แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมานุสรณ์จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียน
ทุกคนโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรในท้องถิ่น เช่น การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การรณรงค์การใช้สิท ธิเลือกตั้ง การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การทาความสะอาดวัดและ บริเวณ
โรงเรียน เป็นต้น
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้กาหนดให้ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์
ประเมินทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การปฏิบัติกิจกรรม ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ผลงาน/ชิ้นงาน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิจั ย ได้ พั ฒ นารูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
ส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษา กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ นั ก เรีย นชุ ม นุ ม ภาษาอั งกฤษ
ระดับชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึ กษา 2563 รวมนั กเรียนจานวน 12 คน โดยใช้เวลากิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น (ชั่วโมงชุม นุ ม
ภาษาอังกฤษ) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจานวน 15 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 15
ชั่วโมง และใช้เวลาเพื่อประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอน จานวน 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมดจานวน 16 ชั่วโมง เนื้อหาที่นาไปใช้ทดลองสอนตาม
รูป แบบการสอนที่ ผู้ วิจัยพั ฒ นาขึ้นประกอบด้วยเนื้ อหาทางภาษาเพื่ อฝึกความสามารถในการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวโดยใช้บริบทท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 5
หน่วย รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 เนือ้ หาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
หน่วยที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
At the Local
Market

ระยะ
เวลา
3 ชั่วโมง

2

At Souvenir
Shop

3 ชั่วโมง

3

Amazing
Culture of
Kanchanabur
i
At Railway
Station

3 ชั่วโมง

At
Landmarks in
Kanchanabur
i

3 ชั่วโมง

1

4

5

3 ชั่วโมง

กิจกรรมเป็นฐาน

โครงสร้างประโยค

1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
3.การสัมภาษณ์
1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
1.เกม
2.การพูดบรรยายให้
ข้อมูล

Describing things

ผักและผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรี

Selling and
Buying

ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี
ประเพณี วัฒนธรรม
เทศกาลที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี

1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
1.เกม
2.การฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง

Giving
Information
about culture
and festival
Asking &
Answering about
direction
Giving
Information
about Landmarks
in Kanchanaburi

บริบทท้องถิ่น

เส้นทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้าแคว ถา้ กระแซ

ในระหว่างการทดลองการใช้ รูป แบบการสอนและหลั งการใช้รูป แบบการสอน ผู้ วิจัย ได้
ดาเนินการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยประเมินด้านความสามารถการพูดสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก เรี ย น อี ก ทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลตามแนวทางการ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนอย่ างครบถ้วนทุกด้านตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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2. รูปแบบการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเรียนการสอนเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การ
เรียนการสอนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น ผู้สอนควรมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสามารถนาไปออกแบบและ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
นักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน
ดังนี้
Saylor, Alexander, and Lewis (1981) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า
หมายถึง แบบหรือแผนของการสอนที่มีการจัดกระทาพฤติกรรมขึ้นจานวนหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกัน
เพื่อจุดหมายหรือจุดเน้นเฉพาะเจาะจง
Joyce and Weil (2009) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนว่า หมายถึง แบบ
หรือแผนที่นาไปใช้เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรือเป็นแนวทางการสอนของครูซึ่งช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ความคิด ทักษะ ค่านิยม
ทิศนา แขมมณี (2550) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนว่า หมายถึง สภาพหรือลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบสาคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระบบiระเบียบ
ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ
สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งมีจุดหมายที่เฉพาะเจาะจงและได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการสอนของครูเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
2.2 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนมีความสาคัญในการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครู จึงมีนักการศึกษาจานวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ดังนี้
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ทิศนา แขมมณี (2550) ได้ระบุถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ชัดเจน
2. ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดองค์ประกอบและสามารถจัดความสัมพั นธ์
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการเรียนการสอนได้
3. ศึกษาสภาพและปัญ หาที่เกี่ยวข้องเพื่ อค้นหาองค์ประกอบที่ สาคัญ ที่จะช่วยให้การน า
รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพเมื่อนาไปใช้จริง ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พิจารณาการจัด
องค์ประกอบต่าง ๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
4. กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบ โดยพิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่สามารถช่วยให้บรรลุผล
สาเร็จตามจุด หมายที่ วางไว้ ในขั้น ตอนนี้ ผู้ออกแบบพั ฒ นารูป แบบการสอนต้องใช้ป ระสบการณ์
ความคิดสร้างสรรค์แ ละความละเอียดรอบคอบเพื่อสามารถกาหนดองค์ประกอบที่เอื้อให้การนา
รูปแบบการสอนไปใช้ประสบความสาเร็จ
5. นาองค์ประกอบต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอนมาจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกใน
การคิดและดาเนินการในขั้นต่อไป โดยทุกกระบวนการล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
6. จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็นเหตุและเป็นผลต่อ
กันในลักษณะใด ควรเรียงลาดับสิ่งใดก่อนหรือหลัง สิ่งใดสามารถดาเนินการคู่ขนานไปได้บ้าง
7. สร้างผังจาลองแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ
8. ทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการนารูปแบบไปใช้
9. ประเมินผลการใช้รูปแบบว่าหลังจากการทดลองใช้รูปแบบแล้ว ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่
หรือใกล้เคียงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
10. ปรับปรุงรูปแบบ โดยนาผลที่ได้รับหลังการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ADDIE Model ตามแนวคิ ด ของ Dick & Carey (2005) ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการ
ดาเนินการออกแบบรูปแบบการสอน 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้ น วิ เคราะห์ (Analyze Phase) เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สภาพ ปั ญ หาและ
ประเมินความต้องการจาเป็น
2. ขั้ น ออกแบบ (Design Phase) เป็ น การออกแบบวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายการเรียนการสอน
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3. ขั้นพัฒนา (Develop Phase) เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือหรือนวัตกรมสาหรับ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ขัน้ นาไปใช้ (Implement Phase) เป็นการนาเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีการ
วางแผนเการบริหารจัดการเพื่อนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ และดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
5. ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluate Phase) ประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย น ประเมิ น
ประสิทธิผลของเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
Joyce & Weil (2009) ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามจุดเน้นหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประกอบด้วย ทฤษฎี แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ของแต่ละ
รูปแบบเพื่อนาไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งแต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching)
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. กระบวนการเรียนการสอน (Syntax) เป็นการเรียงลาดับกิจกรรมขั้นตอนการสอนเป็นขั้น
ๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีจานวนขั้นตอน (Phase) การเรียนการสอนที่แตกต่างกันไป
2. ระบบสั ง คม (Social System) เป็ น การระบุ ถึ ง บทบาทของผู้ ส อนและผู้ เรี ย นในช่ ว ง
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. หลั ก การตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็ น วิ ธี ก ารที่ ผู้ ส อนตอบสนองต่ อ
พฤติกรรมหรือการกระทาของผู้เรียน เช่นการให้รางวัล การสร้างบรรยากาศที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
คิดและปฏิบัติอย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสินว่าถูกหรือผิด หรือการส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบและ
ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม มีการแนะนาช่วยเหลือกัน เป็นต้น
4. ระบบสนั บ สนุ น (Support System) เป็ น สิ่งช่วยสนั บ สนุ นการเรียนการสอนหรือเป็ น
เงื่อนไขหรือสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
ส่วนที่ 2 การนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปใช้ (Application) เป็นการแนะนา ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนาในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้
ส่วนที่ 3 สาระความรู้และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Instruction and Nurturing Effects)
ในรูปแบบการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนต้องจัดสาระความรู้อะไรบ้างให้แก่ผู้เรียน และมีสิ่งสาคัญ
องค์ประกอบอะไรบ้างที่จะส่งผลให้การดาเนินการจัดการเรียนรู้นั้นประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
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สาหรับสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้นั้นเป็นสมรรถนะสาคัญที่ต้องเกิดกับผู้เรียน และต้องมีการพัฒนาตลอด
กระบวนการ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสอน และเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องมีในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสาเร็จ
สรุปได้ว่าในการพัฒ นารูปแบบการเรียนการสอนมีขั้นตอนหลักในการดาเนินการดังนี้ 1)
กาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 2) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3)
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาสภาพและปัญหาที่เกี่ยวข้อง 4) กาหนดองค์ประกอบของรูปแบบและ
พัฒนารูปแบบ 5) พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล 6) ทดลองใช้รูปแบบ 7) ประเมินผล 8) ปรับปรุง
2.3 การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้จัดแบ่งกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอนไว้ ดังนี้
Joyce & Weil (2009) ได้จัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม (Social Models) เป็นรูปแบบ
การเรีย นการสอนที่ เน้ น พั ฒ นาบุ ค คลให้ ส ามารถสร้างความสั ม พั น ธ์กั บ บุ ค คลอื่ น โดยใช้ ห ลั กการ
ประนีประนอมในการแก้ปัญหาและการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นโดยใช้
หลักประชาธิปไตยและการทางานร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้
ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบจากกลุ่ม (Group Investigation) รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบซักค้าน (Jurisprudential Inquiry) เป็นต้น
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาด้ า นการประมวลข้ อ มู ล สารสนเทศ
(Information Processing Models) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดและมี วิธีการในการพั ฒ นากระบวนการเก็บ รวบรวมและประมวลข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่
รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment) รูปแบบการเรียนการสอนการคิดเชิง
อุปมาน (Inductive Thinking) รูปแบบการเรียนการสอนการฝึกการคิดสืบสอบ (Inquiry Training)
รูปแบบการเรียนการสอนการจา (Mnemonics) เป็นต้น
3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาบุคคล (Personal Models) เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาตัวบุคคลโดยเน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น รูปแบบการเรียนการสอนโดยอ้อม
(Non-directive) รูปแบบการเรียนการสอนแบบส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
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4. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน โดยใช้หลักการการ
ให้สิ่งเร้าและการตอบสนอง เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแบบรอบรู้ (Mastery Learning) รูปแบบ
การเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction) เป็นต้น
ทิศนา แขมมณี (2550) ได้แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในรูปของข้อมูล ข้อเท็จจริง
มโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด เช่น รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment
Model) รูปแบบระบบพฤติกรรมของผู้เรียน (Behavioral Systems Model) รูปแบบเรียนการสอน
เน้นความจา (Mnemonics Model) เป็นต้น
2. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ เน้ น พั ฒ นาให้ ผู้ เรียนเกิด ความรู้สึก เจตคติ ค่านิ ย ม คุ ณ ธรรม และจริย ธรรมที่ พึ งประสงค์ เช่ น
รูปแบบการเรียนการสอนแบบซักค้าน (Jurisprudential Model) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
บทบาทสมมติ (Role Play Model) เป็นต้น
3. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการลงมือปฏิบัติหรือการแสดงออกต่าง ๆ เช่น
รู ป แบบการเรี ย นการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง Harrow (Harrow's Instructional Model for
Psychomotor Development) รู ป แบบการเรี ย นการสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง Davies (Davies'
Instructional Model for Psychomotor Development) เป็นต้น
4. รูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญา กระบวนการทางสังคม หรือกระบวนการทางานร่วมกัน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการสื บสอบและแสวงหาความรู้เป็ นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model)
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) เป็น
ต้น
5. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ (Integration) เป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกัน โดยบูรณาการทั้งด้านเนื้อหา
สาระและวิธีการ เช่น รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instructional Model)
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จากแนวคิ ด ดั งกล่ า ว สรุ ป ได้ ว่ า นั ก การศึ ก ษาได้ แ บ่ ง ประเภทของรู ป แบบการสอนตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ทักษะ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดผลสัพธ์กับผู้เรียน
2.4 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ระบุถึงองค์ประกอบของรูปแบบการสอนไว้ ดังนี้
Dick & Carey (2005) ได้ระบุถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนเชิงระบบ
ว่ามีองค์ประกอบ 10 ประการ คือ
1. การระบุเป้าประสงค์การเรียนการสอน (Identify Instructional Goal)
2. การดาเนินการวิเคราะห์การเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis)
3. การวิเคราะห์ผู้เรียนและคุณลักษณะผู้เรียน (Analyze Learners and Contexts)
4. การเขียนจุดประสงค์การปฏิบัติ (Write Performance Objectives)
5. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล (Develop Assessment Instruments)
6. การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอน (Develop Instructional Strategy)
7. การพั ฒ นาและเลื อ กวั ส ดุ ก ารเรี ย นการสอน (Develop and Select Instructional
Materials)
8. การออกแบบและดาเนินการประเมินผลย่อยในการจัดการเรียนการสอน (Design and
Conduct Formative Evaluation of Instruction)
9. การออกแบบและด าเนิ น การประเมิ น ผลรวม (Design and Conduct Summative
Evaluation of Instruction)
10. การทบทวนการจัดเรียนการสอน (Revise Instruction)
Joyce & Weil (2009) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของรูปแบบการสอนดังนี้
1. โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax) เป็นการอธิบายถึงการนารูปแบบไปสู่การปฏิบัติโดยจะมี
ลาดับขั้นตอนของกิจกรรม ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีขั้นตอนเฉพาะของตนเอง
2. ระบบทางสังคม (Social System) เป็นการอธิบายบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน บทบาทการเป็นผู้นาของผู้สอนในแต่ ละรูปแบบจะแตกต่างกันไป เช่น บางรูปแบบ
ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวก เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้นากิจกรรม เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเป็น
แหล่งของข้อมูล หรือเป็นผู้จัดสถานการณ์ เป็นต้น
3. หลักการของการตอบสนอง (Principles of Reaction) เป็นการอธิบายถึงการตอบสนอง
ของผู้สอนต่อผู้เรียน การตอบสนองสิ่งที่ผู้เรียนได้กระทา เช่น ในบางรูปแบบจะมีการให้รางวัลเมื่อ
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ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ หรืออาจไม่ใช้การประเมินเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ต้น หลักการของการตอบสนองจะมีกฎให้ผู้สอนนาไปใช้และเลือกรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสม
กับสิ่งที่ผู้เรียนกระทา
4. ระบบที่ ม าสนั บ สนุ น (Support System) ส่ วนนี้ จ ะอธิบ ายเกี่ ยวกับ สิ่ งที่ จ าเป็ น ในการ
สนับสนุน รูปแบบแต่ล ะรูปแบบ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนั้ น
ตัวอย่างเช่นรูปแบบทางสังคมอาจต้องมีการฝึกอบรมผู้นาก่อน เป็นต้น
5. การน ารูป แบบการเรียนการสอนไปใช้ (Application) ส่วนนี้ จ ะเสนอค าแนะน า และ
ข้อสังเกตต่าง ๆ ที่ จะช่วยให้ การสอนตามรูป แบบมีประสิท ธิภ าพ เช่น ประเภทของเนื้ อหาวิชาที่
เหมาะสมกับการสอนแต่ละรูปแบบ ระดับชั้นและอายุผู้เรียน สถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่จะต้องจัด
ให้เอื้อต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ
6. ผลที่จะเกิดขึ้นจากการสอน (Instructional and Nurturing Effects) ซึ่งรวมทั้งผลที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การสอนโดยการให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศของการ
แข่งขัน ผลที่ได้ทางตรงอาจช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และผลทางอ้อมอาจทาให้ผู้เรียนแยกจาก
กันดังนั้นในการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน การสร้างหลักสูตร หรือสื่อต่าง ๆ ผู้สอนจะต้องสร้าง
ความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการสอนหรือผลทางตรง และผลทางอ้อมที่อาจทานายได้
ทิศนา แขมมณี (2550) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของรูปแบบการสอนดังนี้
1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นหลักการของ
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น ๆ
2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
3. มีการจัดระบบ คือ มีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบให้
สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบ
4. มีการอธิบายกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอนในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบสาคัญของระบบนั้น ๆ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การออกแบบรูป แบบการเรีย นการสอนดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย ได้
สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึ กษาโดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model
ตามแนวคิดของ Dick & Carey (2005) และ Joyce & Weil (2009) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
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ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เงื่อนไขสาคัญ และ
ปัจจัยความสาเร็จ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วาสนา จ่างโพธิ์ (2557) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
จั งหวั ด นครราชสี ม า จ านวน 40 คน ได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Independent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารโดยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน
2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ขั้นที่ 1 Warm up (นาเข้าสู่บทเรียน) ขั้นที่ 2
Listening (การฟัง) ขั้นที่ 3 Speaking (การพูด) ขั้นที่ 4 Reading (การอ่าน) ขั้นที่ 5 Writing (ขั้น
การเขียน) 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน 2) รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.20/83.00 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรียนมี
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ปิยภัทร พลับพลา (2559) ได้พัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์
ทางภาษาและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนัก เรียนที่เรียนโดยรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษแบบ
มุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนปกติ
และเพื่ อ เปรีย บเที ย บเจตคติ ก่ อ นเรีย นและหลั งเรีย นของนั ก เรีย นกลุ่ ม ทดลอง กลุ่ ม ตั วอย่ างคื อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า จานวน 64
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบ
มาตราส่วนประเมินค่าวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่
มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) รู ป แบบการสอนประกอบด้ ว ย 5
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องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
5) การวัดผลและประเมินผล 2) หลังการใช้รูปแบบการสอนพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนตาม
รูปแบบการสอนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามรูปแบบการสอนปกติอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ระดั บ .01 และเจตคติของนัก เรียนกลุ่มทดลองที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ปัณณิศา ไชยลือชา (2560) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิด
สมดุลภาษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล จานวน 53 คนโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่ม
ควบคุม 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) เนื้อหา
5) กระบวนการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสาธิต ขั้นเรียนรู้ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นนาไปใช้ และ
ขั้นสรุปและประเมินผล และ 6) การวัดและประเมินผล 2) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนพบว่า
นักเรียนที่ เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01และสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .012 และ
นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษามีเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01และสูงกว่าเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุทัศน์ สังคะพันธ์ (2556) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ด้านการสื่อสารในการฟังและพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตอาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านน้าคา จานวน 30 คน ใช้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ และโรงเรียนบ้านท่าศิลา จานวน 30 คน
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการใช้
ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั งกฤษ ผลการวิจั ย พบว่า 1) สภาพการจั ด การเรีย นรู้ภ าษาอั งกฤษของ
ครูผู้สอนยังไม่ได้เน้นให้ความสาคัญในการเสริมสร้างทักษะการฟังพูดให้นักเรียนประสบความสาเร็จ
และสามารถสื่อสารในสถานการณ์จริงเท่าที่ควร 2) ผลการพัฒนาและทดลองใช้รูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้ พบว่า แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎี
การสร้างความรู้ 2) ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ 3) ทฤษฎีแรงจูงใจ 4) แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 5) แนวคิดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐาน องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 1) แนวคิด
และทฤษฎีพื้นฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) หลักการตอบสนอง 5) ระบบ
สนับสนุน 6) การวัดและประเมินผล รูปแบบมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) การกระตุ้น
ความสนใจ 2) การแนะนาเนื้อหา 3) การฝึกปฏิบัติ 4) การนาเสนอผลการปฏิบัติ 5) การสรุปและ
ประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.27/71.84 และ 3)
ผลการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ พบว่า 1) ความสามารถด้านการฟังของนั กเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 43.83, 56.33, 64.84,72.83 และความสามารถด้านการพูดคิดเป็น
ร้อยละ 51.31, 61.90, 68.85, 77.66 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมีคะแนนการ
ฟังและพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมีคะแนนการฟังและพูดหลังเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่จัดการ
เรียนตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-Based Learning: ABL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา (Learning by doing) ของ John Dewy ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริม
ให้ ผู้เรียนมี ความรู้ ทั กษะ พฤติกรรม สมรรถนะ และคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ผู้สอนมีความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
3.1 ความหมายการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ระบุถึงความหมายของการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
วิโรจน์ ลักขณาอดิสร (2550) ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็น ฐานว่า
เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนตามแนวคิดแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-Based
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Learning) ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ผ่านการเล่นเกม
การทากิจกรรมกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบเนื้อหาสาระในระหว่างทากิจกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ระบุว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based
Learning) หมายถึง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแนวการ
สอนแบบใหม่ ที่ ไม่ เน้ น ให้ เด็ กท่ อ งจา แต่ เน้ น การคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ ได้ ท าจริง
(Learning by doing) ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีกว่าการท่องจา อีกทั้งยังฝึกการ
คิดวิเคราะห์ขั้นสูง (High-order thinking skill) อีกด้วย
ณัฐวุฒิ สกุณี (2559) ระบุว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่มีความหลากหลาย
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดกระบวนการคิดและสะท้อนคิดจากสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ
Festus (2013) ระบุ ว่ า การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน (Activity-Based Learning)
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมมากกว่าการรอรับข้อมูลจากการฟังการบรรยายของ
ผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลองทากิจกรรมด้วยตนเอง
Gupte et al (2018) ระบุว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ มีความสามารถในการคิดและ
จัดการข้อมูล เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เน้นการท่องจา แต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือทาจริงและจากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
3.2 ประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ระบุถึงประโยชน์ของการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557) ระบุว่า การเรียนรู้โดยกิจกรรมเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาได้
ณัฐวุฒิ สกุณี (2559) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการทางานร่วมกับผู้อื่นหรืออยากร่วมกิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
อย่างมีความหมาย มีความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งและคงทน เกิดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การทางาน และมีความสุขในการเรียน
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McGrath and MacEwan (2011) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้เนื่องจากการได้ลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะที่คงทน
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานยังสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณด้วย
Limbu (2012) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่ วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้เรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยผ่านการลงมือทา สัมผัส จดจา และการได้ทางาน
ร่วมกับเพื่อน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจให้
ผู้เรียนและช่วยเพิ่มความสุขในการเรียนเนื่องจากมีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้นระหว่างผู้เรียนกับผู้เพื่อน
และผู้เรียนกับผู้สอน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถแสดงออกโดยผ่านการทา
กิจกรรมได้
สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งความรู้ เนื้อหา
ทั ก ษะ ประสบการณ์ สามารถแก้ปั ญ หา และสามารถน าไปเชื่อ มโยงปรับ ใช้ในชีวิตประจาวัน ได้
เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านการลงมือทาจริง ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความรู้ที่
คงทนมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ และมีความสุขในการเรียนเนื่องจากการได้มีโอกาส
ทากิจกรรมกลุ่มส่งผลให้มีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งกับเพื่อนและกับครูผู้สอน
3.3 หลักการของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ระบุถึงหลักการของการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ (2556) ระบุว่า ในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผู้สอนเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นผู้นากิจกรรมไม่ใช่ผู้บรรยาย ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ผู้สอนนามาใช้ เช่น การใช้ปัญ หาเป็นฐานการเรียนรู้ การทาโครงงาน การเรียนรู้โดยการ
บริการสังคม อาจใช้วิธีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันและให้มีการสรุปผลการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองด้วย การเรียนรู้วิธีนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดและใช้เหตุผล การแบ่งกลุ่ม
ย่อยควรคละผู้เรียนโดยแต่ละกลุ่มให้มีทั้งสมาชิกที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน วิธีการในการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน เช่น การใช้คาถามนา และให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากทั้งในและนอกห้องเรียน
และมานาเสนอในชั้นเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มตั้งคาถามเพื่อถามกลุ่มที่นาเสนอ ผู้สอนสอนโดยไม่
เน้นการบรรยาย แต่สรุปสาระความรู้ท้ายคาบทุกครั้ง
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เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานยึดหลักการได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาโดยผ่านการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกระบวนการทางานเป็นกลุ่ม กิจกรรมที่นามาใช้ต้องมี
ประสิ ท ธิภ าพ เนื้ อ หามี จุ ด มุ่ ง หมาย สนุ ก และน่ าสนใจ ไม่ น่ าเบื่ อ หน่ าย ผู้ ส อนท าหน้ าที่ เป็ น นั ก
ออกแบบกิจกรรม (Activity Designer)
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (2558) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเน้นการปฏิบัติ
จริงเป็นหลักในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ
โดยมีผู้สอนเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมที่นามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่น่า
เบื่อ
Limbu (2012) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานควรเน้นการจูงใจให้ผู้เรียนเข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนเกิ ดความกระตือรือร้น โดยสิ่งที่ผู้สอนต้องคานึงถึงคือ
สิ่งที่ต้องการสอน วิธรการสอน ผู้เรียน สถานที่ ระยะ และผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน บทบาท
ของผู้สอนคือผู้วางแผน ผู้จัดงาน ผู้ประเมิน ผู้อานวยความสะดวก ผู้ทาการตัดสินใจ ผู้มีส่วนช่วย
แนะนาความรู้ และผู้รักษากฎกติกา
Festus (2013) ระบุว่า การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ควรเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการ
ลงมือทาและได้รับประสบการณ์จากการลงมือทา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาข้างต้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
จึงยึดหลักการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1) ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 2) ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ลงมือทากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 3) บทบาทครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยง ผู้อานวยความสะดวกและนักออกแบบ
กิจกรรม และ 4) กิจกรรมที่นามาใช้มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน สนุก และน่าสนใจ
3.4 องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ระบุถึงองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
Fallon, Walsh, and Prendergast (2013) ระบุ ถึ ง องค์ ป ระกอบของการเรี ย นรู้ โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

45
1. ด้านพฤติกรรมผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิ จกรรมกลุ่มและการอภิปรายช่วยเหลือ
แลกเปลี่ยนความรู้กัน กล้าถาม กล้านาเสนอผลงาน และสนุกกับการเรียน
2. ด้านเนื้อหาความรู้และทักษะ สิ่งที่ได้เรียนรู้มีความหมาย ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ เนื้อหาบทเรียนน่าสนใจ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมทากิจกรรมในกลุ่ม กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจให้อยาก
เรียน บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สื่อการการสอนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีเกณฑ์
วิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน
Festus (2013) ระบุถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แก่
1. แนวทางการสอน ผู้สอนให้คาแนะนาผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม
2. ภาระงานเน้นการปฏิบัติกิจกรรม งานที่มอบหมายให้ผู้เรียนทาควรเน้นงานที่ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง มีความหมาย และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน
3. สื่อการสอน สื่อการสอนต้องน่าสนใจและสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การเรี ย นรู้แ บบร่ ว มมื อ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
5. การอภิปรายในชั้นเรียน จัดให้มีการอภิปรายในชั้นเรียน โดยครูควรเป็นผู้นาเปิดประเด็น
การอภิปราย
Superfine (2018) ระบุถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย
3 ด้าน ได้แก่
1. ความสนใจใฝ่รู้ ผู้เรียนมีความสนใจ อยากเรียนรู้
2. ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
3. การร่วมมือ บางครั้งควรมอบหมายงานที่เป็นงานกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทางาน
ร่วมกับผู้อื่นซึ่งสามารถพัฒนาทั้งทักษะทางสังคมและทักษะทางภาษาให้แก่ผู้เรียน
จากการสั งเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ในการออกแบบและพัฒ นา
รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานซึ่ ง ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ค านึ งถึ ง
องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
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1. ด้านผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่ทาให้ผู้เรียนสนุกและเรียนรู้อย่างมีความหมาย กล้าคิด
กล้าทา กล้าแสดงออก
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
การทางานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือกัน และมีการอภิปรายในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคล
อื่น
3. ด้านเนื้อหาและภาระงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเนื้อหาซึ่งน่าสนใจ จูงใจให้ผู้เรียน
อยากเรียนรู้ เนื้อหาบทเรียนมีความหมาย มีความเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน และผู้เรียน
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
4. ด้านสื่อการสอน ออกแบบสื่อการสอนที่น่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
5. ด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ถามตอบ แสดงความคิดเห็น ออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
3.5 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังนี้
วรรณวิษา ปั้นคุ้ม และนัทธี เพชรบุรี (2562) ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน 4 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ครูชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน
2. ขั้นสอนเนื้อหา นาเสนอบทสนทนาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ให้นักเรียนทากิจกรรมที่จัดเตรียมไว้
4. ขั้นสรุปและประเมินผล นักเรียนทาแบบทดสอบหลังจากเรียนจบแต่ละหัวข้อในช่วงท้าย
ชัว่ โมงของการจัดการเรียนการสอน
NSCALL (2006) ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 5 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นนา
ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนและอานวยความสะดวกในการ
เรียน
2. ขั้นศึกษาและอภิปราย
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ และนามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กัน
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3. ขั้นกิจกรรม
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทางานร่วมกันตามกิจกรรมที่จัดไว้ให้
4.ขั้นสะท้อนผลจากกิจกรรม
ผู้เรียนสะท้อนความคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
5. ขั้นประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้เรียนและทากิจกรรม
Lakshmi (2007) ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 6 ขั้น ได้แก่
1.ขั้นนา
ครูให้โอกาสการเรียนรู้และให้คาแนะนาแก่ผู้เรียน
2.ขั้นประสบการณ์
ครูให้สถานการณ์การเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสสังเกต สารวจ และให้ประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาความเข้าใจของผู้เรียน
3.ขั้นกิจกรรม
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมที่แตกต่างกันและสร้างสรรค์ชิ้นงานซึ่งมาจาก
ทักษะที่จาเป็น
4.ขั้นสร้างความรู้
ผู้เรียนทุกคนสร้างความรู้ของตัวเองโดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน
5.ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยกัน ร่วมกันทางานและเคารพความคิดเห็นของกันและกัน
6.ขั้นประเมินผล
ผู้เรียนประเมินตนเอง
Lijanporn & Khlaisang (2015) ระบุถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 4
ขั้น ได้แก่
1. ขั้นการกระตุ้นและให้ประสบการณ์
ครูทบทวนและสารวจความรู้เดิมของนักเรียน
2. ขั้นการให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนใหม่ และทางานร่วมกันตามกิจกรรมที่จัดไว้
3. ขั้นผลสะท้อนกลับ
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ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม และนาเสนอ
ผลงานของตนเอง
4. ขั้นการประเมินผล
ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ข้างต้น รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้

วรรณวิษา
ปั้นคุ้ม และ
นัทธี เพชรบุรี
(2562)
/

NSCALL
(2006)

Lakshmi
(2007)

/

/

ขั้นนาเสนอความรู้

/

/

/

ขั้นกิจกรรม

/

/

/

ขั้นกระตุ้นและให้
ประสบการณ์

ขั้นสร้างความรู้
นาเสนอผลงาน

ขั้นอภิปราย
สะท้อนผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นสรุปและ
การนาไปใช้
ขั้นประเมินผล

/

/

/

/

/

/

Lijanporn การสังเคราะห์ของผู้วิจัย
&
Khlaisang
(2015)
/
1.ขั้นกระตุ้น
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ แจ้งวัตถุประสงค์
การเรียน และทบทวน
ความรู้เดิม
/
2. ขั้นนาเสนอความรู้
ให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่
ผู้เรียน
3.ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรม
4. ขั้นสื่อสาร
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่าง
อิสระใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริง
/
5. ขั้นประเมินผล
ผู้เรียนและครูช่วยกัน
สรุปผลที่ได้จากการเรียน
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ
ประเมินผล
/
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จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่นักการศึกษาระบุไว้
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒ นารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดย
รูปแบบการสอนนี้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการใช้กิจกรรมเกม
หรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ ความรู้เนื้ อหาใหม่ แ ก่นั กเรียนโดยสอนคาศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษในบริบ ทท้ อ งถิ่น สอน
รูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาที่เรียน และ
เตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูดบรรยาย
และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นัก เรียนได้ใช้ภ าษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับ สถานการณ์ จริง โดยการน าค าศัพ ท์ รูป แบบ
ประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค
บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูด
เล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ็ ญ นภา ตลั บ กลาง (2562) ได้ ศึ ก ษาผลการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเขียน
เขต กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 จานวน 42 คน ซึ่งเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็ นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
เป็นข้อสอบแบบปรนัย และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี
สอนกิจกรรมเป็นฐาน ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 2) ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอน
กิจกรรมเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก และ 3) นักเรียนมีความ
คงทนในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนและหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียน
วรรณวิษา ปั้นคุ้ม และนัทธี เพชรบุรี (2562) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประชากรในงานวิจัย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดไผ่แตร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จานวน 44 คน ที่
ได้ ม าจากการคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ใช้เวลาในการทดลอง จานวน 16 ชั่วโมง วันละ 4
ชั่วโมง จานวน 4 วัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด
Aslem, Ahmed, and Mazherm (2015) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ
ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษ จ านวน 10 คน และนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3-5 จ านวน 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ครูผู้สอน แบบสอบถามนักเรียน และแบบ
สังเกตนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 90 ของจานวนครูและนักเรียนทั้งหมดรู้สึกประทับใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครูผู้สอนมีความสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
Suttanon (2018) ได้ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเรียนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
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กรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จานวน 35 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบสอบถามทัศนคติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อน
เรีย นและหลั งเรีย นมี ค วามแตกต่ างกั น ทั้ งข้ อมู ล เชิ งคุ ณ ภาพและข้อ มู ลเชิงปริม าณ 2) นั ก เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมทุ กกิจกรรม ติ ดขัดในการพูดภาษาอังกฤษน้อยลง และรู้สึกผ่อนคลายช่วง
ระหว่ างการเรีย นการสอนมากขึ้ น และ 3) นั ก เรีย นมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การจั ด การเรีย นรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานในระดับสูง นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน แต่ยังคงมีนักเรียนบางคนรู้สึกกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและชอบการทางาน
เดี่ยวมากกว่าการทางานกลุ่ม
4. การสอนการพูดสื่อสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การพูดเป็นองค์ประกอบสาคัญมากในการเรียนภาษา เนื่องจากการพูดทาให้ทราบว่าผู้พูดใช้
ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ หรือไม่ การสอนการพูดสื่อสารในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นให้
นักเรียนใช้ทกั ษะการพูดสือ่ สารได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง
4.1 ความหมายของการพูดสื่อสาร
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ระบุว่า การพูดสื่อสารเป็นการถ่ายทอด ความคิดความเข้าใจ
และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้นการพูดจึงเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับ
บุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน สาหรับการเรียนภาษา
ชัยยา เปรมภักดิ์ (2543) ระบุว่า การพูดสื่อสารเป็นการถ่ายทอด ความรู้สึก นึกคิด ข่าวสาร
โดยใช้ถ้อยคา น้าเสี ยง หรือกิริยาอาการ โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ และ
วัฒนธรรม ผู้พูดจะต้องใช้กลวิธีในการพูดที่ทาให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า การพูดสื่อสารเป็นการใช้ถ้อยคาหรือกิริยาอาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด
ความเข้ า ใจและข่ า วสารระหว่ า งบุ ค คล 2 คนขึ้ น ไป เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยเฉพาะในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับได้ว่า เป็น
ทักษะที่สาคัญและจาเป็นมาก การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้พูดจะต้องสามารถใช้น้าเสียง ถ้อยคา
ความรู้ เกี่ยวกับคาศัพท์ ไวยากรณ์และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
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4.2 ประโยชน์ของการพูดสื่อสาร
นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึงประโยชน์ของการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
สุ มิ ต รา อั ง วั ฒ นกุ ล (2540) กล่ า วว่ า การพู ด เป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ส าหรั บ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน ในการประกอบอาชีพ ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับว่ามี
ความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างมากเพราะผู้ที่พูดได้ย่อมสามารถฟังผู้อื่นพูดได้เข้าใจ และยังส่งผล
ถึงการอ่านและการเขียนให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย
Finocchiaro & Brumfit (1983) กล่าวว่า การพูดเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งผู้พูดต้องใช้
ความสามารถหลายด้านประกอบกันเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
โดยผู้พูดที่ดีต้องใช้ภาษาที่ถูกต้อง มีการออกเสียง เน้นเสียงและแสดงสีหน้าท่าทางที่เหมาะสม
Kathleen (1999) กล่าวว่า การพูดเป็นทักษะที่สาคัญ เป็นหัวใจหลักของการเรียนภาษา
ต่างประเทศ
สรุปได้ว่า การพูดสื่อสารเป็นทักษะที่สาคัญอย่างยิ่งในการเรียนภาษาต่างประเทศ และใน
ชีวิตประจาวัน โดยผู้พูดจาเป็นต้องใช้ความสามารถหลายด้านประกอบกันเพื่อพยายามถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดและสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ
4.3 องค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการพูดสื่อสาร ได้มีนักการศึกษาหลายท่าน
ระบุถึงองค์ประกอบที่ควรคานึงถึงในการวัดและประเมินผล ดังนี้
Clark (1972) ได้แบ่งองค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. คาศัพท์
4. ความคล่อง
Harris (1990) ได้แบ่งองค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. คาศัพท์
4. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
5. ความเข้าใจ (สามารถพูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้)
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Weir (1993) ได้แบ่งองค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา
2. คาศัพท์
3. ไวยากรณ์
4. ความสามารถในการใช้ภาษาที่เข้าใจได้
5. ความคล่องแคล่ว
6. ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องของเนื้อหา
จากการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ในการวั ด และประเมิ น ผลความสามารถด้ า นการพู ด
ภาษาอังกฤษในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งองค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเป็น 5
ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. คาศัพท์
4. ความคล่องแคล่ว
5. ความสามารถในการสื่อสาร
4.4 หลักการของการสอนการพูดสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการสอนการพูดสื่อสารนั้น นักเรียนจะต้องสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ตนมีวัตถุประสงค์จะพูดอะไร กับใคร ที่ไหนและอย่างไร ผู้สอนต้องส่งเสริม ให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยคานึงถึงความสามารถในการสื่อ ความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง มิใช่ยึดความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) และกุศยา แสงเดช (2548) มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าในการจัดกิจกรรมการสอนพูด นักเรียนควรมีโอกาสได้ฝึกการใช้ภาษา
แบบอัตโนมัติ (Automatic Speaking)โดยใช้กิจกรรมและสถานการณ์เป็นสื่อซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. จัด บรรยากาศในห้ องเรียนที่ เอื้อต่ อการเรียนรู้ภ าษา โดยครูผู้สอนพู ดภาษาอังกฤษที่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ นห้ อ งเรี ย น (Classroom English Expression) ให้ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
2. ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

54
3. ไม่ควรแก้ไขทุกจุดที่นักเรียนพูดผิด ควรแก้ไขเฉพาะช่วงขั้นนาเสนอความรู้ซึ่งต้องการให้
ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้น
4. ครูผู้สอนควรฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5. ควรมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ
6. ควรสอนภาษาในลักษณะทักษะสัมพันธ์ หรืออย่างน้อยต้องสอนควบคู่กัน เช่น สอน
ทักษะการพูดคู่กับทักษะการฟัง เป็นต้น
7. ควรให้นักเรียนทากิจกรรมคู่ (Pair work) เพราะการพูดคุยโต้ตอบจะช่วยฝึกให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและแสวงหาข้อมูลได้ดี
8. ควรชมเชยและให้กาลังใจนักเรียนบ่อย ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน
9. ควรฝึกให้นักเรียนพูดเริ่มจากเรื่องที่ง่ายไปยาก และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกพูด
Byrne (1990) ได้ระบุถึงหลักการสอนการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
1. ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ส่วนที่คงที่ของภาษา ได้แก่ เสียง ไวยากรณ์ และ
คาศัพท์
2. ให้โอกาสสาหรับนักเรียนทุกคนได้พูด โดยในขั้นต้นครูผู้สอนควรเน้นความถูก ต้อง ส่วนใน
ขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติ เน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสฝึกพูดสนทนาโต้ตอบ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย โดย
ครูผู้สอนควรฝึกผู้เรียนด้านการออกเสียง การใช้คาศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้องก่อน สอนจากสิ่งที่
ง่ายไปสู่ยาก มีการแก้ไขข้อผิดพลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม และหมั่นให้กาลังใจชมเชยเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความมัน่ ใจ ภูมิใจในตนเองและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
4.5 ขั้นตอนการสอนการพูดสื่อสาร
การพูดสื่อสารเป็นทักษะการออกเสียงคา วลี หรือประโยคซึ่งแสดงออกด้วยการเล่า อธิบาย
สนทนา โต้ตอบกับบุคคลต่าง ๆ หรือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนโดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) ได้ระบุถึงขั้นตอนการสอนการพูดสื่อสารไว้ดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์
2. ขั้นเสนอเนื้อหา
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3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน
สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ (2555) ได้นาเสนอขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้
1. ขั้นการบอกวัตถุประสงค์
2. ขั้นการนาเสนอเนื้อหา
3. ขั้นการฝึกซ้อมและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
Scott (1981) ได้นาเสนอขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรจะบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จะเรียน
2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนสังเกต
ลักษณะของภาษา ความหมายของข้อความที่จะพูดซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ผู้พูดเป็นใคร มี
ความรับผิดชอบกับคู่สนทนาอย่างไร ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่พูดและเนื้อหาที่
พูดมีอะไรบ้าง
3. ขั้นการฝึกและการถ่ายโอน การฝึกจะทาทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝึกพูดพร้อม ๆ
กัน หรือฝึ กเป็ น คู่ ผู้ ส อนควรให้ ผู้ ฟั งได้ยิน ได้ ฟั งสานวนภาษาหลายๆแบบและเป็ น สานวนภาษาที่
เจ้าของภาษาใช้จริงและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
Byrne (1990) ได้นาเสนอขั้นตอนการสอนพูดเพื่อการสื่อสารไว้ดังนี้
1. ขั้นนาเสนอ
2. ขั้นฝึกปฏิบัติ
3. ขั้นผลิตภาษา
จากการสังเคราะห์ขั้นตอนการกิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่มีผู้ให้แนวคิดข้างต้นนั้น
สรุปได้ว่าขั้นตอนการกิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้น ได้แก่
1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์
บอกให้ผู้เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน
2. ขั้นนาเสนอเนื้อหา
สอนบทสนทนาหรือรูปแบบประโยคในบริบทต่าง ๆ
3. ขั้นการฝึก
ฝึกพูดโดยใช้รูปแบบประโยค
4. ขั้นการนาไปใช้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
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4.6 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการพูดสื่อสาร
อารีรักษ์ มีแจ้ง (2562) ได้กล่าวถึงกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1. กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล (Information gap) เป็นกิจกรรมคู่ที่กาหนดให้ผู้เรียนทั้ง
สองฝ่ า ยมี ข้ อ มู ล คนละส่ ว น และทั้ งคู่ ต้ อ งสนทนาแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
จุดประสงค์ตามที่กาหนด
2. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติ ขึ้ น มาให้ ใกล้ เคี ย งกั บ ความเป็ น จริ ง โดยให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ แ สดงบทบาทสมมติ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
3. กิจกรรมสถานการณ์จาลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาความรู้
จากเนื้อหาในบทเรียนมาใช้สนทนาในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดโดยมีครูเป็น
ผู้ออกแบบถสานการณ์ เช่น ในบทเรียนการซื้อและขายของ ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม สมมติสถานที่
ในห้องเรียนเป็นตลาด กลุ่มที่หนึ่งได้รับมอบหมายเป็นเจ้าของร้าน ต้องจัดร้านและนาของต่าง ๆ มา
ขาย และกลุ่มที่สองเป็นลูกค้า ครูมองหมายให้แต่ละกลุ่มแสดงและพูดสนทนาซื้อ ขายตามบทบาท
ของตนเอง เป็นต้น
4. กิ จ กรรมการแก้ ปั ญ หา (Problem solving activities) เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ ส อนก าหนด
ปัญหาหรือสถานการณ์ แล้วให้ผู้เรีย นแสดงความคิดเห็นของตนเองในการแก้ปัญหานั้นโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับภาษาที่ได้เรียนรู้จากบทเรียน
5. กิจกรรมการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นกิจกรรมที่สามารถมอบหมายให้ผู้เรียนทาได้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน เช่น บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว ผู้สอนให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศต่าง ๆ โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันคิดประเด็นการสัมภาษณ์ในชั้น
เรียนก่อนที่ผู้เรียนไปสัมภาษณ์จริง จากนั้นให้ผู้เรียนกลับมารายงานผลการสัมภาษณ์ให้เพื่อนฟัง หรือ
ครูอาจเชิญชาวต่างประเทศมาในชั้นเรียนแล้วให้ผู้เรียนช่วยกันสัมภาษณ์ หรืออาจให้ผู้เรียนสัมภาษณ์
กันในห้อง เช่นกิจกรรม Find someone who เป็นต้น
6. กิจกรรมการแสดงละคร (Play) และละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) โดยผู้เรียนแสดงเป็นตัว
ละครต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
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7. กิจกรรมที่ใช้ภาพเป็นสื่อ (Using pictures) ใช้ภาพถ่ายหรือภาพวาดมาเป็นสื่อในการฝึก
พูด เช่น การบรรยายบุคคลในภาพ หรือการใช้ภาพที่จัดเรียงเป็นเรื่องราวมาให้ผู้เรียนฝึกพูด เล่าเรื่อง
เป็นต้น
8. กิ จ กรรมเลี ย นแบบรายการทางโทรทั ศ น์ (Imitating TV programs) เช่ น รายการ
ท าอาหาร รายการเดิ น แฟชั่ น เสื้ อ ผ้ า รายการประกวดร้อ งเพลง เป็ น ต้ น โดยผู้ ส อนควรเลื อ กให้
สอดคล้องกับ เนื้ อหาของบทเรียน เช่น บทที่เป็ นการสนทนาเกี่ยวกับ เสื้อผ้า ผู้สอนก็อาจเลื อกใช้
กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นที่พิธีกรจะพูดบรรยายเสื้อผ้าของผู้เดินแบบ หรือบทเรียนที่เป็นการอธิบาย
ขั้นตอนการทาอาหารก็ให้ผู้เรียนสาธิตการทาอาหารแล้วถ่ายวีดิทัศน์ส่งมาให้ครู หรือ upload ขึ้น
youtube
9. กิจกรรมการวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation analysis) เป็นการให้ผู้เรียนศึกษาบท
สนทนา จากนั้นวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ หรือหากเป็นบทสนทนาจากวีดิทัศน์ หรือมีภาพประกอบก็อาจ
วิเคราะห์กิริยาท่าทางประกอบด้วย โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นคาถาม
10. กิ จ กรรมการน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น (Oral presentation) เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ ส อน
มอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ครูกาหนดหรือตามความสนใจของผู้เรียนแล้วมา
นาเสนอหน้าชั้นเรียน
11. กิจกรรมการเล่าเรื่อง (Retelling) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนออกมาเล่าเรื่องที่อ่าน หรือฟัง
มา หน้าชั้นเรียน ซึ่งก่อนการทากิจกรรมครูควรให้ความรู้ คาแนะนาแก่ผู้ เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการเล่า
เรื่องให้น่าสนใจ
12. กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (Practice in real situations) เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาในสถานที่จริง เช่น ในบทเรียนการสนทนาทางโทรศัพท์ ก็
ให้ผู้เรียนโทรศัพท์ไปคุยกับผู้สอนจริง หรือบทเรียนที่เกี่ยวกับการเป็นไกด์นาเที่ยว อาจให้ผู้เรียนฝึก
โดยการเป็นผู้นาชมพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น
13. กิจกรรมนักพากษ์ สมั ครเล่น (Amateur voice actor/actress) เป็นกิจกรรมที่ ผู้สอน
คัดเลือกบทสนทนาจากวีดิทัศน์สอนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีตัวละครแสดงประกอบ
หรือคัดเลือกละครไทยที่ปรากฏอยู่ใน Youtube โดยอาจนามาเพียงหนึ่งฉากหรือหนึ่งตอนก็ได้ ถ้า
เป็นวีดิทัศน์สอนภาษาให้ครูเปิดวีดิทัศน์ให้ผู้เรียนดูแล้วปิดเสียงไว้ ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนาตามภาพที่
เห็นแล้วพากษ์เสียง หลังจากนั้นครูจึงค่อยเปิดเสียงจริงให้ฟัง ผู้เรียนช่วยกันให้คะแนนว่าใครทาได้ดี
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ที่สุดโดยอาจตั้งเกณฑ์ เช่น ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ การใช้ น้าเสียง เป็น
ต้น
Finochiaro & Brumfit (1983) เสนอกิจกรรมต่าง ๆ ในการสอนทักษะการพูดสื่อสารซึ่ง
ผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ ดังนี้
1. ให้ตอบคาถามซึ่งครูหรือเพื่อนในชั้นเป็นผู้ถาม
2. บอกให้เพื่อนทาตามคาสั่ง
3. ให้นักเรียนถามหรือตอบคาถามของเพื่อนในชั้นเกี่ยวกับชั้นเรียนหรือประสบการณ์ ต่าง ๆ
นอกชั้นเรียน
4. ให้บอกลักษณะวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากภาพ
5. ให้เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักเรียนโดยครูอาจให้คาสาคัญต่าง ๆ
6. ให้รายงานเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่กาหนดหัวข้อให้
7. จั ด สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในชั้ น เรี ย นและให้ นั ก เรี ย นใช้ บ ทสนทนาต่ า ง ๆ กั น ไป เช่ น
สถานการณ์ในร้านขายของ ร้านอาหาร ธนาคาร เป็นต้น
8. ให้เล่นเกมต่าง ๆ ทางภาษา โต้วาที อภิปราย แสดงความคิดเห็นหัวข้อต่าง ๆ
9. ให้ฝึกการสนทนาทางโทรศัพท์
10. ให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแล้วรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
11. ให้แสดงบทบาทสมมติ
นอกจากนี้การสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสอนการพูดสื่อสารของนักการ
ศึกษาข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ผลการสังเคราะห์
งานวิจัย พบว่ากิจกรรมที่นิยมนามาใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
สามารถพัฒ นาทั กษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การพูดบรรยาย การสัมภาษณ์ กิจกรรมเกมทางภาษา และการใช้
ภาษาในสถานการณ์จริง รายละเอียดดังตารางที่ 7
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1.บทบาทสมมติ (Role
Play)
2. การพูดบรรยาย
(Describing)
3.เกม
(Game)
4. ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์
(Interviewing)
5. การใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง
(Practice in real
situations)

/ / / /

Ho, Thien, & Vy (2019)

/
/

/

/

/
/

/

Wiratna, Fadhillah, & Triyanto
(2017) (2013)
Muslichatun

Vangestica (2013)

Dewi, Kultsum, & Armadi (2016)

Sianipar & Supardi (2020)

Wang, Shang, & Briody (2011)

Gutiérrez (2005)

อภิญญา จิตมโนวรรณ (2563)

เนตรชนก โฉมทอง (2561)

ณัฐชญา บุปผาชาติ (2561)

ณัฐธิดา อาจปรุ (2560)

สุวรรณี ภูลายขาว (2559)

กิจกรรม

สุภัสรา บัวรุ่งสวัสดิ์ และคณะ (2561)

ผู้วิจัย

จริยา ชานาญรบ (2553)

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมต่างที่ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษจาก
งานวิจัย

/ /

การ
สังเคราะห์
ของผู้วจิ ัย

/
/

/
/

/
/
/

จาการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษข้างต้น ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม 5 กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การพูดบรรยาย การสัมภาษณ์ กิจกรรมเกมทางภาษา และ
การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง รายละเอียดของกิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
งานวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และ
บทบาทสมมติขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทสมมตินั้น ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้กาหนดไว้
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2. กิจกรรมการพูดบรรยาย (Describing) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกพูดบรรยายเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลท้องถิ่นที่น่าสนใจ
3. กิ จกรรมการสั ม ภาษณ์ (Interview) ซึ่ งเป็ น กิจ กรรมที่ ให้ ผู้ เรีย นได้ ฝึ ก สั ม ภาษณ์ เพื่ อ น
เกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่ชอบหรือไม่ชอบ และการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติเมื่อพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
4. กิจกรรมเกมทางภาษา (Game) เป็ นกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภ าษา
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย การเล่นเกมภาษาช่วยให้ผู้เรียนได้พูดหรือ
แสดงทักษะออกมาได้อย่างชัดเจน
5. กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง (Practice in real situations) เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ได้ภาษาจริง เช่น การให้ผู้เรียนฝึกบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว
4.7 การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสาร
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2538) กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
1. ให้ดูรูปภาพหรือวีดีทัศน์แล้วอธิบายโดยใช้ศัพท์และโครงสร้างที่เรียน
2. ให้สนทนาเป็นคู่โดยผู้สอนกาหนดสถานการณ์ให้
3. ให้บันทึกตารางเวลาทางาน แล้วพูดนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป
4. ให้รายงานเพื่อนหลังการสารวจ
5. ให้สัมภาษณ์เป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม
6. ให้เล่าเรื่องโดยใช้จินตนาการของตนเอง หรือเล่าประสบการณ์จริง
อัจฉรา วงศ์โสธร (2538) กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
การวัดการพูดสื่อสารมี 3 แบบ ได้แก่
1. การวัดแบบตรง
เป็นวิธีวัดที่ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในการพูดตามสถานการณ์จริงอย่างเป็นธรรมชาติ
เช่น การสนทนาตามหัวข้อที่กาหนดให้กับคู่สนทนา การแสดงบทบาทสมมติ
2. การวัดแบบกึ่งตรง
เป็นวิธีวัดที่มีข้อสอบที่มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า เช่น การทดสอบการพูดที่บันทึกข้อคาถามไว้
ในเทป แล้วให้ผู้เข้าสอบบันทึกเสียงตนเองลงในเทป การสอบที่สถานการณ์สอบอยู่ในห้องปฏิบัติการ
การให้ผู้เรียนดูรูปภาพแล้วเล่าเรื่องตามภาพ
3. การวัดแบบอ้อม
เป็นวิธีวัดการพูดโดยใช้ทักษะรับสารเป็นสื่อในการวัด เช่น การพูดประโยคซ้า
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สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540) กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลทักษะการพูดไว้ดังนี้
1. พูดประโยคสั้น ๆ ตามผู้สอน หรือตามที่ได้ยินจากเครื่องบันทึกเสียง
2. อ่านออกเสียงประโยคต่าง ๆ
3. บรรยายวัตถุโดยใช้ภาษาที่เรียน ความยากง่ายของวัตถุที่ใช้บรรยายขึ้นอยู่กับระดับของ
ผู้เรียน ผู้เรียนอาจพูดถึงข้อมูลอื่น ๆ ของวัตถุ แต่มีข้อห้ามไม่ให้บอกชื่อวัตถุหรือสิ่งที่เห็น โดยให้ผู้ฟัง
เป็นผู้เดาว่าสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึงนั้นคืออะไร สามารถใช้การบรรยายภาพบุคคล สถานที่หรือสิ่งของอื่นๆ
4. บรรยายเหตุการณ์โดยใช้ภาพประกอบหลายภาพ
5. พูดตามหัวข้อที่กาหนดโดยมีหลายหัวข้อ
6. ผู้เรียนสัมภาษณ์หาข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วจดบันทึก
Valette (1977) ได้แนะนาวิธีการประเมินการพูดสื่อสารไว้ 2 แบบ ได้แก่
1. การพูดที่มีการควบคุม สามารถทดสอบได้โดยมีการชี้แนะ เช่น มีรูปภาพแล้วให้ตัวแนะที่
เป็นคาพูด เช่น ผู้สอนพูดประโยคแล้ วแสดงคาตอบด้วยสีหน้าท่าทางและให้ผู้เรียนตอบตามลักษณะ
ท่าทางนั้นอาจจะให้ผู้เรียนพูดเปลี่ยนประโยคตามที่กาหนด ให้บทบาทและคาแนะนาเกี่ยวกับชนิด
ของการสนทนาที่ผู้เรียนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ให้ฟังบทสนทนาแล้วพูดรายงานเรื่องที่ฟัง ให้แสดง
เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วจดบันทึกข้อมูลจากการพูดสัมภาษณ์
2. การพูดแบบอิสระในสถานการณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง โดยให้ผู้เรียนบรรยายเหตุการณ์
ในภาพชุด ให้พูดตามหัวข้อที่กาหนด ให้พูดบรรยายวัตถุอย่างหนึ่งโดยใช้ภาษาที่เรียน การสนทนา
และการสัมภาษณ์เป็นวิธีที่เหมาะสม นิยมใช้และเป็นธรรมชาติมากที่สุด
Finochiaro & Brumfit (1983) กล่าวถึงแนวทางการประเมินผลการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
1. พูดประโยคสั้น ๆ ตามเทป
2. อ่านออกเสียงประโยคต่าง ๆ
3. บรรยายลักษณะของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ จากภาพที่กาหนด
4. บรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ พูดตามหัวข้อที่กาหนดให้
5. นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
จากการสังเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่า แนวทางการประเมินผลการพูดสื่อสาร มีดังนี้
1. พูดประโยคสั้น ๆ ตามผู้สอนหรือตามที่ได้ยินจากเครื่องบันทึกเสียง
2. บรรยายภาพวัตถุ สิ่งของ บุคคล สถานที่ โดยใช้ภาษาที่เรียน
3. สัมภาษณ์แล้วนาข้อมูลมารายงาน
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4. สนทนาเป็นคู่ โดยกาหนดสถานการณ์ให้
5. พูดตามหัวข้อที่กาหนด
6. ตอบคาถามในการสัมภาษณ์
7. เล่าเรื่องจากภาพ
ผลจากการสั งเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินการพูดสื่อสาร รายละเอียดดัง
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินการพูดสื่อสาร
แนวทางการประเมิน
ทักษะการพูด

1.พูดประโยคสั้นๆ ตาม
ผู้สอนหรือตามที่ได้ยิน
จากเครื่องบันทึกเสียง
2. บรรยายภาพวัตถุ
สิ่งของ บุคคล สถานที่
โดยใช้ภาษาที่เรียน
3. สัมภาษณ์แล้วนา
ข้อมูลมารายงาน
4. สนทนาเป็นคู่ โดย
กาหนดสถานการณ์ให้
5. พูดตามหัวข้อที่
กาหนด
6. ตอบคาถามในการ
สัมภาษณ์
7. เล่าเรื่องจากภาพ
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เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาโดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้พัฒนา
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารแล้ว ยังสามารถช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
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ด้วย ดังนั้นผู้วิจั ยจึงเลือกใช้วิธีการประเมินผลความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนแบบตรงในการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ 1) นักเรียน
สนทนาเป็นคู่โดยผู้ วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 2) นักเรียนพูดบรรยายตามหัวข้อที่กาหนด และ 3)
นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
4.8 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสาร
นักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารโดยวัดระดับ
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้
Clark (1972) ได้ ร ะบุ ถึ ง เกณฑ์ ก ารประเมิ น การพู ด สื่ อ สาร โดยวั ด ระดั บ ความสามารถ
4 ด้าน แต่ละด้านแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ด้านการออกเสียง
ระดับ 1 ยังพูดไม่ได้และโต้ตอบไม่ได้
ระดับ 2 ออกเสียงผิดๆ พูดแล้วเข้าใจยาก
ระดับ 3 ออกเสียงผิดเป็นครั้งคราว แต่โดยทั่วไปแล้วเข้าใจได้
ระดับ 4 ออกเสียงถูกต้องและพูดได้เป็นที่เข้าใจ
2. ด้านคาศัพท์
ระดับ 1 ใช้คาศัพท์ผิดและโต้ตอบไม่ได้
ระดับ 2 ใช้คาศัพท์ผิดบ่อย ๆ แต่ใช้ศัพท์ในเหตุการณ์นั้นได้
ระดับ 3 สื่อความหมายได้เป็นส่วนใหญ่ ใช้คาศัพท์ได้เหมาะสม
ระดับ 4 ใช้คาศัพท์ได้เหมาะสมในทุกสถานการณ์
3. ด้านไวยากรณ์
ระดับ 1 โครงสร้างไวยากรณ์ผิด ไม่สามารถสื่อสารได้
ระดับ 2 ใช้ไวยากรณ์เบื้องต้นผิด ใช้วลีถูกต้องบ้าง
ระดับ 3 ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ได้ถูกต้อง มีข้อผิดเล็กน้อย
ระดับ 4 ไม่มีข้อผิดทั้งในการใช้ศัพท์หรือโครงสร้าง
4. ด้านความคล่อง
ระดับ 1 พูดแล้วต้องหยุดนาน ๆ พูดไม่จบประโยคหรือโต้ตอบไม่ได้
ระดับ 2 พูดๆแล้วพูดต่อไปไม่ได้ พยายามพูดต่อไปโดยเริ่มต้นใหม่
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ระดับ 3. บทสนทนาเป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง บางครั้งยังติดตะกุกตะกัก
ระดับ 4. บทสนทนาเป็นธรรมชาติ หยุดบ้างเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา
Harris (1990) ได้ระบุถึงเกณฑ์การประเมินทักษะการพูด โดยวัดระดับความสามารถ 5 ด้าน
แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
1. ด้านการออกเสียง
ระดับ 1 มีปัญหาทางการออกเสียงเป็นอย่างมาก ทาให้ไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พูดได้เลย
ระดับ 2 มีปัญหาทางการออกเสียงมาก ยากแก่การทาความเข้าใจในคาพูดได้ ผู้ฟังจะต้อง
ถามซ้าเรื่อย ๆ ว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไร
ระดับ 3 มีปัญหาทางการออกเสียงเล็กน้อย ผู้ฟั งจะต้องตั้งใจฟัง จึงจะสามารถเข้าใจได้ มี
การออกเสียงผิด ทาให้ผู้ฟังสับสนในบางครั้ง
ระดับ 4 ผู้พูดสามารถออกเสียงได้ดี แต่ยังมีปัญหาเรื่องการออกเสียงอยู่บ้าง แต่ผู้ฟังสามารถ
ฟังเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร
ระดับ 5 ผู้พูดสามารถออกเสียงได้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษา
2. ด้านไวยากรณ์
ระดับ 1 ผู้พูดไม่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ เนื่องจากใช้ไวยากรณ์ผิด และเรียงลาดับ
คาไม่ถูกต้อง
ระดับ 2 ผู้พูดสามารถใช้ไวยากรณ์ง่ายๆ ได้ แต่มักจะใช้ไวยากรณ์และการเรียงลาดับคาผิด
บ่อย ๆ ทาให้ฟังเข้าใจยาก
ระดับ 3 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผดิ บ่อยครั้ง จนทาให้เข้าใจความหมายของประโยคที่พูดผิดไป
ระดับ 4 ผู้พูดใช้ไวยากรณ์ผิดอยู่บ้าง แต่สื่อความหมายได้ถูกต้อง
ระดับ 5 ผู้พูดมีข้อบกพร่องในการใช้ไวยากรณ์ผิดเล็กน้อย เช่นเรียงลาดับคาผิด แต่ก็แก้ไข
ใหม่ให้ถูกต้องได้
3. ด้านคาศัพท์
ระดับ 1 ผู้พูดไม่สามารถสนทนาสื่อความหมายได้ เพราะไม่มีความรู้ด้านคาศัพท์
ระดับ 2 ผู้พูดเลือกใช้คาศัพท์ผิดเนื่องจากมีความรู้จากัดด้านคาศัพท์อย่างจากัด ทาให้ยากแก่การ
เข้าใจความหมายของประโยคที่พูด
ระดับ 3 ผู้พูดใช้คาศัพท์ผิดบ่อย ประโยคคาพูดที่ใช้ในการสนทนามีอยู่อย่ างจากัด เนื่องจาก
ผู้พูดมีปัญหาในการคิดหาคาศัพท์มาใช้ในการพูดสื่อสาร
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ระดับ 4 ผู้พูดใช้คาศัพท์ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นบางครั้ง
ระดับ 5 ผู้พูดมีความสามารถในการใช้คาศัพท์ วลี สานวน ได้อย่างคล่องแคล่วเทียบเท่า
เจ้าของภาษา
4. ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
ระดับ 1 ผู้พูดมีการหยุดเว้นช่วงในการสนทนาเป็นเวลานานมากจนทาให้ไม่สามารถสนทนา
ได้รู้เรื่อง
ระดับ 2 ผู้พูดมีการหยุดเว้นบ่อยครั้ง หยุดคิดเป็นเวลานานเพราะมีความรู้จากัดในการใช้
ภาษา
ระดับ 3 ผู้พูดมีความเร็วและความคล่องแคล่วในการพูดไม่มากนักเนื่องจากติดขัดเรื่องการใช้
ภาษาอยู่บ้าง
ระดั บ 4 ผู้ พู ด มี ค วามเร็ ว และความคล่ อ งแคล่ ว ในการพู ด มี ก ารพู ด สะดุ ด เป็ น บางครั้ ง
เนื่องจากปัญหาด้านการใช้ภาษา
ระดับ 5 ผู้พูดมีความสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่วเทียบเท่าเจ้าของภาษา
5. ด้านความเข้าใจ
ระดับ 1 ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดสื่อสาร ผู้พูดไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อ
ความหมายให้เข้าใจได้
ระดับ 2 ผู้พูดติดขัดในการคิดหาคาพูด มักจะพูดคาซ้าและพูดตะกุกตะกัก
ระดับ 3 ผู้พูดเข้าใจในสิ่งที่ตนพูดและพูดได้เป็นส่วนมาก แต่ค่อนข้างช้าและมักพูดคาซ้า
ระดับ 4 ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้ครบถ้วน แต่มีการพูดข้อความซ้าเป็นบางครั้ง
ระดับ 5 ผู้พูดสามารถพูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทั้งหมด ไม่มีปัญหา
Weir (1993) ได้ระบุถึงเกณฑ์การประเมินการพูดสื่อสาร โดยวัดระดับความสามารถ 6 ด้าน
แต่ละด้านแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
1. ด้านความเหมาะสมของการใช้ภาษา
ระดับ 0 หมายความว่า ไม่สามารถพูดสื่อสารได้
ระดับ 1 หมายความว่า สามารถพูดสื่อสารได้ในวงจากัดมาก ลักษณะการใช้คาพูดในทาง
สังคมยังไม่เหมาะสม
ระดั บ 2 หมายความว่า มี ความพยายามที่ จะพู ดโต้ ตอบ แต่ มีค วามเข้ าใจผิด เกิด ขึ้น บ้ าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาในทางสังคม
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ระดับ 3 หมายความว่า ความผิดพลาดในการพูดสื่อสารมีน้อย ไม่เป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่เข้าใจ
เรื่องราวได้ สื่อสารได้ดี
2. ด้านคาศัพท์
ระดับ 0 หมายความว่า ใช้คาศัพท์ในการพูดได้เพียงพื้นฐานง่ายๆ เบื้องต้น
ระดับ 1 หมายความว่า ใช้คาศัพท์ได้ในวงจากัด สามารถใช้คาศัพท์อยู่ในหัวข้อที่จากัด ใช้คา
ไม่ค่อยถูกต้อง หรือใช้คาซ้า ๆ
ระดับ 2 หมายความว่า ใช้คาไม่ถูกต้องตรงประเด็น บางครั้งทาให้เกิดความเข้าใจผิด มีความ
ลังเล และใช้คาอธิบายวกวน
ระดั บ 3 หมายความว่ า สามารถใช้ ค าศั พ ท์ ในการสื่ อ สารได้ ม าก และถู ก ต้ อ ง ไม่ ว กวน
สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี
3. ด้านไวยากรณ์
ระดับ 0 หมายความว่า ไม่สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ระดับ 1 หมายความว่า สามารถพูดได้เป็นคา ๆ ไม่เป็นประโยค เรียงประโยคไม่ถูกต้อง ใช้
โครงสร้างประโยคสับสน
ระดับ 2 หมายความว่า ใช้ภาษาผิดหลักไวยากรณ์บ้าง มีการพัฒนารูปแบบการใช้ภาษามาก
ขึ้น แต่บางครั้ง ไม่สามารถพูดเชื่อมโยงเหตุการณ์และใช้ประโยคให้สัมพันธ์กันได้
ระดับ 3 หมายความว่า ใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ผิดพลาดน้อยมาก
4. ด้านความสามารถในการใช้ภาษา
ระดับ 0 ไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้ เพราะไม่มีจังหวะในการพูด ไม่มีระดับเสียงสูงต่า และไม่มี
การเน้นเสียงหนักเบาของคา ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดความไม่เข้าใจในเรื่องที่จะพูด
ระดับ 1 หมายความว่า มีสาเนียงภาษาแม่เข้ามาแทรกในขณะพูด ทาให้เข้าใจยากบางครั้ง
ต้องขอให้พูดซ้าบ่อย ๆ จึงจะเข้าใจ
ระดับ 2 หมายความว่า สามารถพูดให้เข้าใจได้บ้าง แต่มีการพูดผิดจังหวะ เน้นเสียงผิดที่
หรือใช้ระดับเสียงผิดบ้าง
ระดับ 3 หมายความว่า สามารถใช้ภาษาได้คล่อง สื่อความหมายให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี แม้ว่า
จะมีสาเนียงผิดเพี้ยนบ้างไม่เหมือนเจ้าของภาษา แต่ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร
5. ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
ระดับ 0 หมายความว่า หยุดพูดนาน ๆ คาพูดไม่ได้ใจความหรือไม่พูด
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ระดับ 1 หมายความว่า หยุดพูดบ่อย ๆ ตะกุกตะกัก แต่สามารถพูดซ้าและพูดต่อเนื่องไปได้
ในวลีสั้น ๆ
ระดับ 2 หมายความว่า พูดต่อเนื่องเป็นธรรมชาติในความยาวระดับหนึ่ง มีคาเชื่อม แต่มีการ
หยุดชะงักบ้าง บางครั้งลังเลหรือหยุดเว้นช่วงจังหวะการพูดในตาแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ระดับ 3 หมายความว่า พูดได้อย่างต่อเนื่องเป็นธรรมชาติ ใช้คาเชื่อมเหมาะสม แทบไม่มีการ
ลังเล หรือหยุดเว้นช่วงการพูด
6. ด้านความสามารถในการโต้ตอบ
ระดับ 0 หมายความว่า โต้ตอบด้วยภาษา หรือคาพูดที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์
ระดับ 1 หมายความว่า โต้ตอบด้วยภาษา หรือคาพูดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในวงจากัด
ระดับ 2 หมายความว่า โต้ตอบได้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ แต่ยังมีช่องว่าง หรือความซ้าซ้อน
ระดับ 3 หมายความว่า โต้ตอบได้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ทุกประการ
ผลการสังเคราะห์เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 9

68
ตารางที่ 9 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบ
Clark
FSI (Foreign Harris
Weir
การพูดสื่อสาร
(1972)
Service
(1990)
(1993)
ภาษาอังกฤษ
Institute)

การ
สังเคราะห์
ของผู้วิจัย

1.การออกเสียง

/

/

/

2.ไวยากรณ์

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

3.คาศัพท์
4.ความคล่องแคล่ว
5.ความเข้าใจ
6.ความสามารถในการ
สื่อสาร (สามารถพูด
สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้
7.ความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องของเนื้อหา
8.ความเหมาะสมของ
การใช้ภาษา

/

/
/

จากการสังเคราะห์เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษข้างต้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยกาหนดเกณฑ์การ
ประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สารไว้ 5 ด้ าน ได้ แ ก่ การออกเสี ยง ค าศั พ ท์ ไวยากรณ์ ความ
คล่องแคล่ว และความสามารถในการสื่อความหมาย และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ดังนัน้ ในแต่ละด้าน จึงมีการประเมินผล 3 ระดับ ดังนี้
1. ด้านการออกเสียง (Pronunciation)
ระดับ 1 ออกเสียงผิด 7 คา ขึ้นไป ผู้ฟังต้องถามซ้า
ระดับ 2 ออกเสียงผิด 3-6 คา แต่ผู้ฟังเข้าใจ
ระดับ 3 ออกเสียงได้ดี มีการออกเสียงผิดไม่เกิน 2 คา
2. ด้านคาศัพท์ (Vocabulary)
ระดับ 1 ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประโยค บทสนทนาหรือบทพูดบรรยาย
ไม่เกิน 2 ครั้ง
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ระดับ 2 ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประโยค บทสนทนาหรือบทพูดบรรยาย
3-6 ครั้ง
ระดับ 3 ใช้คาศัพท์ทั่วไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับประโยค บทสนทนา หรือบทพูดบรรยาย
7 ครั้งขึ้นไป
3. ด้านไวยากรณ์ (Grammar)
ระดับ 1 พูดผิดหลักไวยากรณ์ 7 ครั้ง ขึ้นไป
ระดับ 2 พูดผิดหลักไวยากรณ์ 3-6 ครั้ง แต่ผู้ฟังเข้าใจ
ระดับ 3 พูดผิดหลักไวยากรณ์ไม่เกิน 2 ครั้ง
4. ด้านความคล่องแคล่ว (Fluency)
ระดับ 1 พูดติดขัด ตะกุกตะกัก ไม่สม่าเสมอ 7 ครั้งขึ้นไป
ระดับ 2 พูดไม่คล่องในบางครั้ง พูดติดขัด ตะกุกตะกัก 3-6 ครั้ง
ระดับ 3 พูดได้คล่องแคล่ว หากติดขัดบ้าง ไม่เกิน 2 ครั้ง
5. ด้านความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence)
ระดับ 1 สื่อสารได้น้อยมาก ผู้ฟังแทบจะไม่สามารถเข้าใจได้ มีการพูดช้า พูดวกวน หรือพูด
ซ้าข้อความ 7 ครั้ง
ระดับ 2 สื่อสารได้เข้าใจในระดับปานกลาง ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้บ้าง แต่ พูดช้า พูดวกวน
หรือพูดเป็นข้อความซ้า ๆ 3-6 ครั้ง
ระดับ 3 สื่อสารได้ดี ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่ หากมีการพูดวกวนหรือซ้าข้อความ
บ้าง ไม่เกิน 2 ครั้ง ขึ้นไป
4.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธีระศักดิ์ สินชัย และพชรนนท์ สายัญห์เกณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ
ทีม คู่ เดี่ยว กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขอนแตก ตาบลขอนแตก
อ าเภอสั งขะ จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ ซึ่ งก าลั ง เรี ย นในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 จ านวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน แบบประเมินทักษะการพูด
ภาษาอั งกฤษ แบบทดสอบทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษ แบบสั งเกตการสอนและการเรียนรู้ข อง
นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว มี
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ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 2) และ 2) นักเรียนกลุ่มทดลองมี ความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี่ยว ในระดับมาก
ณัฐธิดา อาจปรุ (2560) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่
เรี ย นโดยใช้ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น และศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ การสอนพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 มุขมนตรี อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งกาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 จ านวน 36 คน ซึ่ ง ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 12 แผน ใช้ เวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24
ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถในการพู ดภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 32.45 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 77.44
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ 2) นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติอยู่ในระดับดีมาก
อาภรณ์ มณีรัตน์ อมลวรรณ์ วีระธรรมโม และศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล (2561) ได้ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดเรื่องราว
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ซึ่งกาลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จานวน
43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยแนวคิดวิธีการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จานวน 6 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แบบประเมินความสามารถ
ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียน และแบบประเมิน ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1)
ความสามารถทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Jondeya (2011) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับนักเรียนเกรด 8 โรงเรียนรัฐบาลในกาซ่า กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนกลุ่ม
ทดลอง จานวน 35 คน และนั ก เรียนกลุ่ ม ควบคุ ม จานวน 35 คน ซึ่ งกาลังศึ กษาที่ โรงเรียน AlMajdal Higher Basic School ในแถบตะวั น ออกของกาซ่ า ผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ง การทดลอง
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นักเรียนกลุ่มทดลองมีทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังการทดลอง ทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Imane (2017) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูดของนักศึกษาชั้นปีที่1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Tlemcen วัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการพูดสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษากลวิธีการพูดสื่อสารที่
นักศึกษาใช้ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Tlemcen จานวน 30 คน และ
อาจารย์ จานวน 2 คน เครื่องมื อที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามนั กศึกษา และแบบสอบถาม
อาจารย์ ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญ ของกิจกรรมการพูดว่าสามารถ
พัฒนาทักษะการพูดสื่อสารของตนเองได้ 2) นักศึกษาใช้กลวิธีการสื่อสารเกือบทุกกลวิธี โดยกลวิธี ที่
ใช้มากที่สุด ได้แก่ การเดา การกล่าวซ้า การร่วมมือและการหลีกเลี่ยง และ 3) นักศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้กิจกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
AL-Garni and Almuhammadi (2019) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (CLT) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักศึกษากลุ่มทดลอง จานวน 21 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 21 คน กลุ่มทดลองได้ถูกสอน
โดยใช้กิจกรรมการสื่อสาร 3 ประเภท คือ การสัมภาษณ์ การแก้ปัญหา และการแสดงบทบาทสมมติ
ในขณะที่กลุ่มควบคุมถูกสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่
ระดับ .05
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5. กลวิธีการพูดสื่อสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กลวิธีการพูดสื่อสารมีความสาคัญมากในการเรียนภาษาต่างประเทศเนื่องจากสามารถช่วยให้
ผู้ เรี ย นแก้ ปั ญ หาในระหว่ างการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ ในการสอนการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการพูดสื่อสารในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ความหมายของกลวิธีการสื่อสาร
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของกลวิธีการสื่อสารไว้ ดังนี้
สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2539) ได้ระบุถึงความหมายของกลวิธีการสื่อสารไว้ว่า กลวิธีการ
สื่อสาร คือ การใช้น้าเสียง สีหน้าท่าทาง และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ และเพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร
Faerch & Kasper (1980) ได้ระบุถึงความหมายของกลวิธีการสื่อสารไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ที่แก้ไขปัญหาในการสื่อสาร เพื่อทาให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมาย นอกจากนั้นกลวิธีการสื่อสารยัง
เป็นวิธีการสาคัญในการใช้สื่อสารภาษาที่สองได้อีกด้วย
Tarone & Yule (1989) ได้ระบุถึงความหมายของกลวิธีการสื่ อสารไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ความสามารถของผู้พูดที่ต้องการส่งสารถึงผู้ฟัง โดยอาศัยกระบวนการกลวิธีการสื่อสารเพื่อส่งผ่าน
ข้อมูล เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายตรงกัน และเป็นกระบวนการการสื่อสารที่ทาให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันเมื่อเกิดปัญหาในการสื่อสาร (Communication breakdown)
Oxford (1990) ได้ระบุถึงความหมายของกลวิธีการสื่อสารไว้ว่า เป็นกระบวนการหรือการ
แก้ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อความหมายอย่างมีระบบ เมื่อต้องเผชิญ
ความยากลาบากในการสื่อสาร
สรุปได้ว่า กลวิธีการสื่อสารเป็นกระบวนการหรือเทคนิคที่ ใช้แก้ไขปัญหาในการสื่อสาร เมื่อ
เกิดความยากลาบากในการสื่อสาร เพื่อทาให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมาย
5.2 ประโยชน์ของกลวิธีการพูดสื่อสาร
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของกลวิธีการพูดสื่อสารไว้ ดังนี้
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ (2545) ระบุว่า การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารสามารถช่วยให้การสื่อสาร
ประสบความสาเร็จ ถ้าผู้พูดมีกลวิธีในการพูดสื่อสารจะไม่ ทาให้การสนทนานั้นหยุดลงกลางคัน เช่น
การใช้ภาษาท่าทาง (Body Language) การขยายความโดยใช้คาศัพท์อื่นที่ผู้พูดนึกไม่ออก เป็นต้น
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ปณิชา นิติสกุลวุฒิ (2559) ระบุว่า เมื่อเผชิญกับปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษและการขาด
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ การใช้กลวิธีการสื่อสารสามารถช่ วยให้ผู้พูดสามารถสื่อความหมายให้ผู้รับ
สารเข้าใจตรงกันได้
ทวีศักดิ์ ชูมา (2560) ระบุว่า กลวิธีทางการสื่อสารเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะ
การสื่อสารของผู้เรียนให้บรรลุผลสาเร็จของการสื่อสาร เป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญสาหรับผู้เรียนต่อการ
ดาเนินชีวิตในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในขณะพูดภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ หากผู้
พูดใช้กลวิธีทางการสื่อสารก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารและบรรลุเป้าหมายการ
สื่อสารได้
Faerch & Kasper (1980) ระบุว่า กลวิธีการพู ดสื่อสารเป็นกลวิธีที่ผู้พูดวางแผนเพื่ อช่วย
แก้ไขปัญหาในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย
สรุป ได้ว่า กลวิธีการพู ดสื่ อ สารมีความสาคัญ มากต่อการเรียนภาษาที่ สองหรือ ภาษาต่าง
ประเทศ เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อความหมาย แก้ไขปัญหาระหว่างการสนทนาและสามารถ
ดาเนินการสื่อสารได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้
5.3 ประเภทของกลวิธีการพูดสื่อสาร
ในการจาแนกประเภทของกลวิธีการสื่อสารที่ใช้ในการพูดนั้น นักภาษาศาสตร์ได้มีการแบ่ง
ตามข้อมูลในการใช้กลวิธีการสื่อสารของผู้เรียนภาษาที่สอง โดยแบ่งตามกลวิธีการสื่อสารตาม
แนวคิดต่าง ๆ ดังนี้
Faerch & Kasper (1980) ได้นิยามถึงกลวิธีการสื่อสารไว้ว่า เป็นกลวิธีที่ผู้พูดวางแผนเพื่อ
แก้ ไขปั ญ หาในการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมาย โดยได้ แ บ่ งประเภทของกลวิ ธีก ารสื่ อ สารไว้ 7
ประเภท ดังนี้
1. กลวิธีการพูดแบบปนภาษา (Code switching) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ภาษาแม่เข้ามาช่วยใน
การสื่อสารภาษาที่สอง
2. กลวิธีการใช้คาแทน (Substitution) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้คาอื่นแทนคาศัพท์ที่ต้องการพูด
เนือ่ งจากไม่สามารถนึกคาที่ต้องการพูดได้
3. กลวิธีการยกตัวอย่าง (Exemplification) คือ กลวิธีที่ผู้พูดยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่ง
ตนเองต้องการสื่อสาร
4. กลวิธีการสรุปคา (Generalization) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้คาบอกหมวดหมู่หรือประเภทแทน
เนื่องจากไม่สามารถนึกคาที่ต้องการพูดได้
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5. กลวิธีการสร้างคาใหม่ (Word-coining) คือ กลวิธีที่ผู้พูดสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยค
เพื่อช่วยในการสื่อสาร
6. กลวิธีการใช้โครงสร้างใหม่ (Restructuring) คือ กลวิธีที่ผู้พูดสร้างประโยคขึ้นมาใหม่แต่ไม่
ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดาเนินบทสนทนาต่อไปได้
7. กลวิธีการบรรยายลักษณะ (Description) คือ กลวิธีที่ผู้พูดอธิบาย บรรยายถึงลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้พูดไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่ต้องการจะพูดได้
Paribakht (1985) ได้แบ่งประเภทกลวิธีการสื่อสารออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. กลวิธีการสื่อสารที่ใช้แนวคิดด้านภาษาศาสตร์ (Linguistic approach) คือ กลวิธีที่ผู้พูด
นาความรู้ด้านภาษาศาสตร์มาใช้เมื่อประสบความยากลาบากในการสื่อสาร ประกอบด้วย 2 กลวิธี
ย่อย ได้แก่
1.1 การใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียง (Semantic contiguity) คือกลวิธีที่ผู้พูดใช้คา
ที่มีความหมายใกล้เคียงเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่ต้องการจะพูดได้ ได้แก่
1.1.1 การบอกหมวดหมู่ (Super ordinate)
1.1.2 การเปรียบเทียบ (Comparison) โดยแบ่งเป็น
1.1.2.1 การเปรี ย บเที ย บเชิ ง บวก (Positive comparison) คื อ
กลวิธีพูดเปรียบเทียบแสดงความเหมือน (Analogy)
1.1.2.2 การเปรียบเทียบเชิงปฏิเสธ (Negative comparison) คือ
กลวิธีพูดเปรียบเทียบความต่างและใช้คาตรงข้าม (Contrast and Opposition)
1.2 การพูดด้วยนัยทางอ้อม (Circumlocution) คือ กลวิธีที่ผู้พูดบรรยายลักษณะ
ของสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ได้แก่
1.2.1 การบรรยายทางด้านกายภาพ (Physical description) คือ กลวิธีที่
ผู้พูดอธิบายเกี่ยวกับขนาด รูปร่าง สี หรือ วัสดุที่ใช้ทาสิ่งของนั้น
1.2.2 การบอกลั ก ษณะของส่ ว นประกอบ (Constituent feature) คื อ
กลวิธีที่ผู้พูดบอกรายละเอียดของสิ่งของที่ผู้ต้องการพูดถึงว่ามีลักษณะอย่างไร
1.2.3 การบอกสถานที่ (Locational property) คื อ กลวิ ธี ที่ ผู้ พู ด บอก
สถานที่ที่มีสิ่งของนั้น
1.2.4 การบอกประวัติความเป็นมา (Historical property) คือ กลวิธีที่ผู้
พูดบอกประวัติความเป็นมาของสิ่งของหรือสถานที่ที่ต้องการพูดถึง
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2. กลวิธีการสื่อสารที่ใช้ข้อมูลบริบท (Context approach) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ข้อมูลบริบทที่
เกี่ยวกับคาที่ต้องการพูด
3. กลวิธีการสื่ อสารที่ ใช้ความคิดรวบยอด (Conceptual approach) คือ กลวิธีที่ ผู้พู ดใช้
ความรู้รอบตัวของผู้พูดมาช่วยในการสื่อสาร ได้แก่
3.1 การยกตัวอย่าง (Exemplification) คือ กลวิธีที่ผู้พูดให้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
คาศัพท์ที่ต้องการพูด
3.2 การเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้อีกสิ่งหนึ่งแทน (Metonymy) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้คา
อื่นแทนคาที่ต้องการพูด
4. กลวิธีการสื่อสารด้วยท่าทาง (Mime) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ท่าทางประกอบเมื่อไม่สามารถนึก
ถึงคาศัพท์ที่ต้องการจะพูดได้ ได้แก่
4.1 การแสดงท่าทางแทนคาพูด (Replacing verbal output)
4.2 การแสดงท่าทางประกอบการพูด (Accompanying verbal output)
Tarone & Yule (1989) ได้แบ่งกลวิธีการพูดสื่อสารเป็น 5 กลวิธี ดังนี้
1. กลวิธีการพูดโดยอ้อม (Circumlocution) คือ กลวิธีที่ผู้พูดอธิบายถึงสิ่งที่ต้องการพูดถึงแต่
ไม่สามารถนึกคาศัพท์นั้นได้ จึงใช้วิธีการพูดอธิบายถึงสี รูปร่าง ขนาด เป็นต้น
2. กลวิธีการใช้คาใกล้เคียง (Approximation) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียง
กับคาที่ต้องการพูด
3. กลวิธีการยืมคา (Language transfer) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้คาภาษาแม่หรื อใช้โครงสร้าง
ของภาษาแม่เพื่อช่วยในการสื่อสาร ได้แก่
3.1 การพูดปนภาษาแม่ (Language switch) เป็นการพูดโดยใช้ภาษาแม่ปนด้วย
เมื่อนึกคาภาษาที่สองไม่ได้
3.2 การพู ด แปลค าต่ อ ค า (Literal translation) เป็ น การพู ด โดยการเลี ย นแบบ
โครงสร้างประโยคแบบภาษาแม่ เช่น house tree เป็นต้น
4. กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด (Mime) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วยในการ
สื่อสาร เช่น การใช้ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย เป็นต้น
5. กลวิธีการหลีกเลี่ยง (Avoidance) ได้แก่
5.1 การหลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนา (Topic avoidance) เป็นการพูดโดยผู้พูดพยายาม
หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองไม่มีความรู้ด้านคาศัพท์หรือโครงสร้างประโยค
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5.2 การยกเลิกข้อมูลการสนทนา (Message avoidance) เป็นการพูดซึ่งผู้พูดได้มี
การสนทนาไปบ้างแล้ว แต่เมื่อไม่สามารถดาเนินบทสนทนาต่อไปได้ ก็หยุดการสนทนากลางคัน
Oxford (1990) ได้แบ่งกลวิธีการสื่อสารเป็น 8 ประเภท ได้แก่
1. กลวิธีการใช้ภาษาแม่ (Switching to the mother tongue) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ภาษาแม่
มาช่วยในการสื่อสารเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาของภาษาที่สองซึ่งต้องการพูดได้
2. กลวิธีการขอความช่วยเหลือ (Getting help) คือ กลวิธีที่ผู้พูดขอความช่วยเหลือจากคู่
สนทนาเมื่อไม่สามารถพูดต่อได้
3. กลวิธีการใช้ท่าทาง (Using mime or gesture) คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วย
ในการสื่อสาร เช่น การส่ายหน้า การใช้มือ เป็นต้น
4. กลวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งการสนทนาบางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด (Avoiding communication
partially or totally) เป็นกลวิธีที่ผู้พูดพยายามหลีกเลี่ยงหัวข้อสนทนาที่ตนเองไม่มีข้อมูล
5. กลวิธีการเลือกเรื่องสนทนา (Selecting the topic) คือ กลวิธีที่ผู้พูดเลือกพูดเฉพาะเรื่อง
ที่ตนเองมีความรู้เป็นอย่างดี เช่น มีความรู้ด้านคาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ เป็นต้น
6. กลวิธีการใช้คาใกล้เคียง (Adjusting or approximating the message) คือ กลวิธีที่ผู้พูด
ใช้คาที่ใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ตนเองต้องการพูด แต่ไม่สามารถนึกคาศัพท์นั้นได้ เช่น ใช้คาว่า river
แทนคาว่า canal เป็นต้น
7. กลวิธีการสร้างคาใหม่ (Coining words) คือ กลวิธีที่ผู้พูดสร้างคาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง
เพื่อพูดแทนคาศัพท์ที่ต้องการนึกไม่ออก
8. กลวิธีการพู ด โดยอ้อมหรือการใช้คาเหมือน (Using a circumlocution or synonym)
คือ กลวิธีที่ผู้พูดอธิบายถึงความหมายของคาศัพท์คานั้น หรือใช้คาเหมือนหรือคาในกลุ่มเดียวกับ
คาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อสาร
ผลการสังเคราะห์ประเภทของกลวิธีการพูดสื่อสาร รายละเอียดดังตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ผลการสังเคราะห์ประเภทของกลวิธีการพูดสื่อสาร
กลวิธีการพูด
Kasper & Faerch Paribak Tarone
สื่อสาร
(1980)
ht
& Yule
(1985) (1989)
กลวิธีการใช้ภาษาแม่
ในการสื่อสาร
กลวิธีการใช้คาแทน
หรือความหมาย
ใกล้เคียง
กลวิธีการพูดโดยอ้อม

/

กลวิธีการสร้างคาใหม่

/

/

กลวิธีการสื่อสารโดย
ไม่ใช้คาพูด
กลวิธีการหลีกเลี่ยง
การสนทนา
กลวิธีการยกตัวอย่าง
กลวิธีการขอความ
ช่วยเหลือ
กลวิธีการบรรยาย
ลักษณะ
กลวิธีการสรุปคา
กลวิธีการใช้โครงสร้าง
กลวิธีการสื่อสารที่ใช้
แนวคิดด้านบริบท
กลวิธีการสื่อสารที่ใช้
แนวคิดด้านความคิด
รวบยอด

Oxford
(1990)

การ
สังเคราะห์
ของผู้วิจัย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/
/
/
/

จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษาข้างต้นเกี่ยวกับประเภทของกลวิธีการพูดสื่อสาร
แ ล ะ จ า ก ก า ร สั ง เค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง Ahmed and Pawar (2018); Inkaew and
Thumawongsa (2018); Soyunov and Suprano (2019) ซึ่งพบว่า กลวิธีการพูดสื่อสารที่ผู้เรียน
ภาษาอังกฤษนามาใช้เวลาประสบความยากลาบากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้แก่ กลวิธีการใช้
ภาษาแม่ กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง กลวิธีการพูดโดยอ้ อม กลวิธีการสร้างคาใหม่
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กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และกลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนา ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยแบ่งกลวิธีการพูดสื่อสารเป็น 6 กลวิธี
ดังนี้
1. กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคาภาษาแม่มาใช้ในการสื่อสารโดยอาจพูด
ปะปนกับภาษาที่สอง เช่น พูดว่า “I like Soup Hed.” แทน “I like mushroom soup.”
2. กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทนหรือใช้คาพูดที่มี
ความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการพูด เช่น พูดคาว่า “train way” แทนคาว่า “railway”
3. กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่ต้องการ
จะสื่ อ สารได้ เช่ น พู ด ว่ า “It’s a big yellow fruit. It tastes sweet. The shell is hard and
sharp.” แทนการพูดคาว่า “durian”
4. กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยในการสื่อสาร เช่น
พูดคาว่า “Airball” แทนคาว่า “Balloon”
5. กลวิ ธี ก ารสื่ อ สารโดยไม่ ใช้ ค าพู ด คื อ การใช้ ท่ า ทาง การแสดงออกทางสี ห น้ า การ
เคลื่อนไหวมือหรือร่างกายเมื่อไม่สามารถนึกคาศัพท์ที่ต้องการพูดได้ เช่น การยกมือไปทางซ้าย แทน
การพูดว่า “Turn left.” หรือการส่ายหน้า แทนการพูดว่า “I don’t like it.”
6. กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนา คือ การหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกหัวข้อสนทนา เรื่องสนทนา
ที่ตนเองไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถสื่อสารต่อได้ เช่น การหยุดพูดกลางคันทันทีเมื่อไม่สามารถนึกคา
หรือประโยคที่ต้องการพูดได้
5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรพินธ์ ผรณาปิติ (2557) ได้พัฒนารูปแบบการสอนกลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษและศึกษา
ผลการสอนกลวิธีการสื่อสารที่มีต่อความสามารถและความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิต
ระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตปริญญาตรี วิชาเอกบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ได้ลงทะเบียนเรียนวิชา Experiential English I ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 34
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อประเมินความสามารถในการพูด
และแบบสอบถามความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผลคะแนนการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 2) ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนและหลังการทดลองไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่านิสิตมีเจตคติที่ดีต่อรูปแบบการสอน
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อรญา บารุงกิจ (2558) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบกลวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ในการสื่อสาร
และผลสาเร็จทางการสื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี จานวน 75 คน ผลการวิจัย พบว่า 1)
กลวิธีการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 ใช้มาก
ที่ สุ ด คื อ กลวิ ธี ก ารบรรยายลั ก ษณะ (Description) รองลงมาคื อ กลวิ ธีก ารแปลค าต่ อ ค า (Literal
translation) และกลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด (Mime) กลวิธีการสื่อสารที่ใช้น้อยที่สุดคือ กลวิ ธี
การยกตัวอย่าง (Exemplification) 2) เมื่อนากลวิธีการพูดเพื่อการสื่อสารมาเปรียบเทียบกันพบว่า
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายปี ที่ 4-6 มี ก ารใช้ ก ลวิ ธี ก ารบรรยายลั ก ษณะมากที่ สุ ด
เหมือนกันทั้งสามระดับชั้น 3) ผลการศึกษาค่าความสาเร็จทางการสื่อสาร พบว่านักเรียนทั้ งสาม
ระดั บ ชั้น มี ค่าความส าเร็จทางการสื่ อสารสูงทุ กระดับ ชั้น โดยนั ก เรียนชั้น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 5 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าความสาเร็จทางการสื่อสารใกล้เคียงกัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 มีค่าความสาเร็จทางการสื่อสารน้อยที่สุดในกลุ่ม
อิสริยะ อิ่มกระโทก (2558) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการ
สื่อสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒนา
และหาประสิ ท ธิ ภ าพแบบฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั ง กฤษโดยการใช้ ก ลวิ ธี ก ารสื่ อ สาร 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร และ 4) เพื่อเปรียบเทียบความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสาร
ก่ อ นเรี ย นและหลั งเรีย นโดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะการพู ด ภาษาอั งกฤษ กลุ่ ม ตั ว อย่ างคื อ นั ก เรีย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จ านวน 30 คน ซึ่ ง ถู ก คั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการ
สื่อสาร แผนการสอน แบบทดสอบทักษะการพูด แบบสอบถาม และตารางบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธี
การสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธี
การสื่อสารเท่ากับ 75.10/76.00 2) คะแนนเฉลี่ยของทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความคิดเห็นต่อการสอนทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 4) ความถี่ของการใช้กลวิธีการสื่อสาร
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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เนตรชนก โฉมทอง (2561) ได้พัฒนากิจกรรมผู้เรียนโดยใช้วิธีสอนบทบาทสมมติร่วมกับ
กลวิธีก ารสื่ อ สารเพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษส าหรับ นั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลดาเนินสะดวก ซึ่งเข้า
เรียนกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบประเมิน
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร แบบประเมินความสามารถตนเองด้านการพูดสื่อสาร แบบบันทึก
การใช้กลวิธีการสื่อสาร ประเด็นคาถามการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (AAR) และแบบสัมภาษณ์
ความคิดเห็นที่ มีต่อการใช้กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนผลการวิจัยหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 1)
นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 2) นักเรียนมีความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ
มาก นอกจากนี้ยังพบว่ากลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้มากที่สุดคือ การพูดพึมพาเพื่อขอเวลาในการ
คิด รองลงมาคือการใช้อวัจนภาษา การใช้ภาษาแม่ และการขอความช่วยเหลือ
Dornyei (1995) ได้ศึกษาผลการฝึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารให้แก่นักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนฮังการี จานวน 109 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-18 ปี จากโรงเรียนจานวน 5 โรงเรียน ใน
การทดลอง ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่1 ได้รับการฝึกโดยใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยง และการ
แทนที่ กลวิธีการพูดโดยอ้อม และกลวิธีการใช้ส่วนเติมเต็ม กลุ่มที่ 2 ได้รับการฝึกใช้ครบทุกกลวิธีโดย
ไม่เน้นกลวิธีใดเป็นพิเศษ และกลุ่มที่ 3 ได้รับการฝึกโดยเน้นการฝึกพูดแต่ไม่เน้นการใช้กลวิธีการ
สื่อสาร ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 6 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า การฝึกให้นักเรียนใช้ก ลวิธี
การสื่อสารส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ปริมาณการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนสามารถพูดได้คล่องแคล่วขึน้ และนักเรียนมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ การฝึกการใช้กลวิธกี ารพูดสือ่ สาร
Soyunov and Suprano (2019) ได้ ศึ ก ษาการใช้ ก ลวิธีก ารพู ด สื่ อ สารของนั ก เรีย น กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชมรมภาษาอั ง กฤษโรงเรี ย น Bilingual Boarding School จ านวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการสื่อสารที่นักเรียนนามาใช้
ได้แก่ การพูดโดยอ้อม การใช้คาใกล้เคียง การสร้างคาใหม่ การใช้ภาษาแม่ปน การใช้อวัจนภาษา การ
ขอความช่วยเหลื อ การใช้ คาทุ กค าเพื่ อบรรลุจุ ดประสงค์ การใช้ คาที่ แสดงความลั งเลใจ การแก้
ข้อผิดพลาดของตนเอง และการพูดซ้า กลวิธีที่นักเรียนใช้บ่อยมากที่สุดคือ การพูดโดยอ้อม การใช้คา
ที่แสดงความลังเลใจ และการพูดซ้า นอกจากนี้ผู้วิจัยสรุปได้ว่านักเรียนมีความยากลาบากในการพูด
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สื่อสารโดยนักเรียนลังเลใจเมื่อต้องพูดแสดงความคิดเห็นของตนออกมา รู้สึกวิตกกังวลเนื่องจากกลัว
พูดผิด และไม่มีความมั่นใจมากพอ
6. ความสุขในการเรียนและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ความสุขในการเรียนถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญมากประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ และมีความคงทนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
6.1 ความหมายของความสุขในการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของความสุขในการเรียน ดังนี้
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2545) ระบุว่า ความสุขในการเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความพอใจ ส่งผลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขมากขึ้น
ลัดดา หวังภาษิต (2557) ระบุว่า ความสุขในการเรียน หมายถึง การเรียนรู้อย่างสมดุล
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย มีคุณธรรม มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีความสุข
ลภัสรดา จูเมฆา และปกรณ์ ประจัญบาน (2559) ระบุว่า ความสุขในการเรียน หมายถึง การ
ที่นักเรียนรู้สึกสนุก รักในการเรียนรู้ ไม่เครียด ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
Thongsom (2014) ระบุว่า ความสุขในการเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียนรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน
ในการเรียน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ สนใจ อยากเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
สรุปได้ว่า ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเรียนการสอน
ส่งผลให้ เกิดความพึ งพอใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ขึ้น และ
สามารถพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น
6.2 ประโยชน์ของความสุขในการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของความสุขในการเรียน ดังนี้
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2545) ระบุว่า ความสุขในการเรียนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเจตคติ จะเกี่ยวกับกระบวนการทาง
จิตใจในด้านความสามารถทางสมอง ความรู้สึก ความนึกคิด และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้เรียนทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ นอกจากผู้เรียนจะมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วยังมียังมีความรู้สึก
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รักและสนุกต่อการเรียน มีความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน สามารถ
เรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ
ขวัญเนตร คาวีวงศ์ (2555) ระบุว่า เมื่อได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น เกิดความอยากเรียนอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจ เกิดพลังที่จะทาสิ่งต่าง ๆ มากมาย ในทาง
ตรงข้าม เมื่อมีความเศร้าหรือเกิดจากความเบื่อหน่ายในการเรียน อาจเป็นเพราะระบบการเรียนที่เน้น
การท่องจา ไม่ได้คิด ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเครียด ความเหนื่อยล้า ความกังวล
พระมหาบุญนา ฐานวีโร (2560) ระบุว่าความสุขในการเรียนเป็นองค์ประกอบสาคั ญในการ
เรียนรู้ เพราะส่งผลให้นักเรียนสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียนและใช้กลวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สรุปได้ว่า ความสุขในการเรียนถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญ มากอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพราะการเรียนรู้ที่มีความสุขส่งผลให้นัก เรียนสนใจ อยากเรียนรู้
สนุกต่อการเรียนและ มีแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
6.3 องค์ประกอบความสุขในการเรียน
นักการศึกษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญที่ควรคานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ควรคานึงถึงใน
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ประกอบด้วยแนวคิดสาคัญ 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับจากเพื่อนและครู
2. ครูมีความเมตตา จริงใจและอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง
3. เด็กเกิดความรักและความภูมิใจในตนเอง
4. เด็กแต่ละคนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ
5. บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจให้ติดตามและเร้าใจ
6. สิ่งที่เรียนรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
ธารณ์ ทองงอก (2555) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ได้แก่
1. ด้านตัวนักเรียน
ได้แก่ ความสุขทางจิตใจ และความสุขทางกาย
2. ด้านเพื่อน
ได้แก่ ลักษณะนิสัยของเพื่อน การร่วมกิจกรรม และการพึ่งพาอาศัย
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3.ด้านโรงเรียน
ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของครู นโยบายการบริ ห ารของผู้ บ ริ ห าร การจั ด หลั ก สู ต ร
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน บุคลิกลักษณะของครู การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
และสิ่งอานวยความสะดวก
4. ด้านครอบครัว
ได้แก่ การให้การสนับสนุน การอบรมสั่งสอน ความเข้มแข็งของครอบครัว และการให้ความ
รัก
5. ด้านชุมชน
ได้แก่ บริบทของชุมชน สิ่งอานวยความสะดวกในชุมชน ลักษณะของคนในชุมชน
มารุต พัฒผล (2557) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ได้แก่
1. ด้านครู ประกอบด้วย การมีบุคลิกภาพที่ดี การมีความเอื้ออาทรต่อผู้เรียน และการจัดการ
เรียนรู้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
2. ด้านผู้เรียน ประกอบด้วย ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว และการ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
3. ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ประกอบด้ วย จั ด บรรยากาศทางกายภาพที่ เอื้ อ ต่ อ การเรีย นรู้ จั ด
บรรยากาศทางสังคมที่มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับครู และจัดบรรยากาศทาง
จิตวิทยาที่ผ่อนคลาย ไม่เครียด
ลัดดา หวังภาษิต (2557) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ได้แก่
1. ด้านผู้เรียน
มีความกระตือรือร้น เห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม
2. ด้านความสัมพันธ์
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
3.ด้านสิ่งแวดล้อม
เห็ น ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มและสามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
4. ด้านการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างสมดุล สามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ที่เป็นจริง
และมีเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเอง
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UNESCO (2008) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ได้แก่
1. สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว
2. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
3. สุขภาพกายและจิตดี
4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดของตนเอง
5. สิ่งแวดล้อมและสังคมเอือ้ ต่อการเรียนรู้และเป็นสังคมที่มีความสงบสุข
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข รายละเอียดดังตารางที่
11

85
ตารางที่ 11 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
องค์ประกอบความสุขในการ
เรียน

UNESCO
(2008)

1.ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสุข กระตือรือร้น
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของ
ตนเอง
2.ด้านครู
ครูมีความเมตตา จริงใจ และ
เอื้ออาทรต่อผู้เรียนทุกคน
3. ด้านความสัมพันธ์
ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนและครู มีความเข้าใจและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
บรรยากาศผ่อนคลาย เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวก
เหมาะสมเพียงพอ
5. ด้านการเรียนรู้
ครูสร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ต้องการและความสนใจ และ
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจาวันได้

/

สานักงาน
ธารณ์
คณะกรรมการ ทองงอก
การศึกษา
(2555)
แห่งชาติ
(2545)

/

/

/
/

/

/

ลัดดา
หวังภาษิต
(2557)

การ
สังเคราะห์
ของผู้วิจัย

/

/

/

/
/

/

/

มารุต
พัฒผล
(2557)

/
/

/

/

/

/

/

จากการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขตามแนวคิดข้างต้น
ในการพัฒนารูปแบบการสอนสาหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอน และจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนโดยคานึงถึงหลักองค์ประกอบที่ส่งผลให้ผู้เรียนเรียน
อย่างมีความสุขทั้ง 5 ด้าน และหลังการใช้รูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์นักเรียน
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เกี่ยวกับความสุขในการเรียนและให้นักเรียนทาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนโดยครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
1. ด้านผู้เรียน
ผู้ เรีย นมี ค วามสุ ข มี ค วามกระตื อ รือ ร้น มี ค วามภาคภู มิ ใจ เห็ น คุ ณ ค่ าของตนเองและมี
ความสามารถในการปรับตัว
2. ด้านครู
ครูมีความเมตตา จริงใจ และเอื้ออาทรต่อผู้เรียนทุกคน
3. ด้านความสัมพันธ์
มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู มีความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่เครียด เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. ด้านการเรียนรู้
ครูสร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนั ด
ความสนใจ และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้
6.4 หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดไว้ นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียน ดังนี้
ลัดดา หวังภาษิต (2557) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการ
เรียน ดังนี้
1. บทบาทครู
1.1 กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสนใจและเจตคติ ที่ ดี ใ นการเรี ย น ใช้ เทคนิ ค วิ ธี
หลากหลาย
1.2 จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของผู้เรียน
1.3 จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ที่หลากหลาย
1.4 จัดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม คอยอานวยความสะดวก ให้กาลังใจและให้
คาแนะนาในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ
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1.5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
2. บทบาทผู้เรียน
2.1 ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ และเตรียมพร้อมจะเรียนรู้อย่างมีสติ
2.2 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ให้เหมาะสมกับแบบการเรียนรู้ของตนเอง
2.3 นาความรู้ที่ได้มาคิดวิเคราะห์ในสถานการณ์และเนื้อหาที่หลากหลาย
2.4 ปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อน
2.5 สามารถสรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียนและนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขใน
การดาเนินชีวิต
ธนพล บรรดาศักดิ์ กนกอร ชาวเวียง และนฤมล จันทรเกษม (2560) ได้กล่าวถึงหลักการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียน ดังนี้
1. ครูเข้าใจในบทเรียนและผู้เรียน
2. ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียน
3. ผู้เรียนบริหารจัดการเวลาได้เหมาะสม
4. ครูมีความรัก ความเมตตา
5. ครูเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตให้แก่ผู้เรียน
6. ครูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ดี
นิติธร ปิลวาสน์ (2561) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียน
ดังนี้
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กได้ใช้สมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล
2. ให้โอกาสเด็กได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
3. สร้างความมั่นใจในตนเองให้กับเด็ก
4. สร้างความรักความศรัทธาของเด็กให้มีต่อครู
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคนิควิธีสอนที่มีความหลากหลายและแปลก
ใหม่
6. ครูให้การยอมรับนับถือเด็กและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน
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UNESCO (2008) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียน ดังนี้
1. ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้
2. ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านความสามารถ ความคาดหวัง ประสบการณ์
และเจตคติต่อโรงเรียน
3. ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์เดิมมาสร้างความรู้ใหม่ ดังนั้นผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้
ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความรู้เดิมด้วย
4. วิธีการ เนื้อหาที่เรียน โอกาสในการเรียนรู้ กิจกรรมและการสนับสนุนของครูส่งผลต่อการ
เรียนรู้ ประสบการณ์และเจตคติต่อการเรียนของผู้เรียน รวมถึงสิ่งที่ได้รับจากการเรียน
5. การกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ อยากเรียนรู้มีความสาคัญมากเนื่องจากผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดเมื่อได้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจสิ่งที่เรียน
6. การจัดการเรียนการสอนโดยคานึงถึงระดับพัฒนาการและความต้องการจาเป็นรายบุคคล
7. การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
8. การเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้
9. บทบาทของครูคือผู้อานวยความสะดวก ผู้วางแผน ผู้ให้คาแนะนา และผู้อธิบาย
จากการสังเคราะห์หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามแนวคิดของ
นักการศึกษาข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนตามที่ได้สังเคราะห์ ดังนี้
บทบาทครู
1. จัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างรายบุคคล
2. จัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและมีเจต
คติที่ดีในการเรียน
3. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
4. มีความรัก ความเมตตาให้แก่ผู้เรียน
5. เป็นผู้อานวยความสะดวก
6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
7.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
บทบาทผู้เรียน
1. สนใจใฝ่เรียนรู้
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2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
3. นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
6.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจริญขวัญ นาพา (2554) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญ ญาศึกษาแบบร่วมมือเทียบกับเกณฑ์และเปรียบเทียบความสุขในการเรียนรู้ ก่อนและหลังการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียน
หนองหานวิ ท ยา อ าเภอหนองหาน จั ง หวั ด อุ ด รธานี จ านวน 40 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดความ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ แบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 2) ความสามารถเชื่อมโยงทางคณิ ตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความสุขการในเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่าสอดคล้องกันคือนักเรียนมี
ความรู้สึกดีจากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น
สนใจท างาน ด้ านบุ ค คล นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ พ อใจและมี ค วามสุ ข ที่ ได้ ท ากิ จ กรรมกั บ เพื่ อ น ด้ า น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกพอใจต่อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่ผ่อน
คลาย นอกจากนี้ยังพบว่าผลสัม ฤทธิ์มีความสัมพัน ธ์กัน ทางบวกกับ ความสุขในการเรียนรู้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ธารณ์ ทองงอก (2555) ได้พัฒ นาตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนโรงเรียน
สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ 2) สร้างเกณฑ์ปกติในการประเมิน
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย ครั้งนี้ เป็ น นั ก เรีย นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ในโรงเรีย นสั งกั ด เมื อ งพั ท ยา จาก 11 โรงเรีย น
จานวน 690 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ไค-แสควร์ ดัชนีบอกความกลมกลืน ดัชนีบอกความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว และความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้อย่างมี
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ความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คือ ด้านตัวนักเรียน ด้าน
เพื่อน ด้านโรงเรียน ด้านครอบครัว และด้านชุมชน ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้
และ 73 ตัวบ่งชี้ย่อย ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงโครงสร้างการเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนี
บอกความกลมกลืนและค่าดัชนีบอกความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว จากการทดสอบสมมติฐานในการ
วิจัย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2)
เกณฑ์ปกติในการประเมินการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมือง
พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยรวมมี เกณฑ์ ป กติ ที่ ร ะดั บ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มากที่ สุ ด ที่ 3.88
องค์ ป ระกอบด้ า นตั ว นั ก เรี ย น มากที่ สุ ด ที่ 3.76 องค์ ป ระกอบด้ า นเพื่ อ น มากที่ สุ ด ที่ 3.94
องค์ ป ระกอบด้านโรงเรียน มากที่ สุ ด ที่ 3.91 องค์ป ระกอบด้ านครอบครัว มากที่ สุ ด ที่ 3.81 และ
องค์ประกอบด้านชุมชน มากที่สุดที่ 4.09
ลัดดา หวังภาษิต (2557) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้างความสุขใน
การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร (ฝ่ายประถม) จานวน 208 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (PEACE) มี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมตัวเพื่อเปิดรับข้อมูล ขั้นที่ 2 การหาความรู้หรือ
ข้อมูลตามแบบการเรียนรู้และความถนัด ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ ไตร่ตรอง ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผล 2) ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้พบว่า 2.1) รูปแบบมีความ
เหมาะสมและสามารถเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ได้ในระดับมาก 2.2) การประเมินความสุขใน
การเรียนรู้แต่ละช่วง (5 ช่วง) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2.3) ความสุขในการเรียนรู้
ของกลุ่มทดลองประเมินโดยผู้วิจัย ครูและนักเรียนอยู่ในระดับมาก 2.4) ความสุขในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนประเมินจากแบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 2.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มทดลองแต่ละช่วง (5 ช่วง) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อิสรา จิตตะโล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรีรัมย์ จานวน 1,000 คน จาก 30 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้น ตอน (Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน กิจกรรมในการเรียนการสอน สื่อในการ
เรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของครู 2) ผลการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ อย่างมีความสุขของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลสอดสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนได้ร้อยละ53.80 3)
ผลการประมาณค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรในโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักเรียน คือ บรรยากาศในห้องเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน และคุณลักษณะของ
ครู และปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงทางอ้อม คือ บรรยากาศในห้องเรียน ความเหมาะสมของบทเรียน
กิจกรรมในการเรียนการสอน และคุณลักษณะของครู
Mohammadi (2015) ได้ศึกษาความสัม พั นธ์ระหว่างความสุข ความมั่น ใจในตนเองและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาใน Kangan กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา จานวน 144 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุข แบบสอบถามเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง และ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างความสุข
ความมั่นใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสุขมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กับความมั่นใจในตนเอง และความสุขมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
Tabbodi, Rahgozar, and Abadi (2015) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสุ ข และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประชากรคือนักเรียน จานวน 18,465 คน และกลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียน จานวน 320 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบ
ส ารวจความสุ ข ของ Oxford ผลการวิจั ย พบว่า ความสุ ข ของนั ก เรีย นอยู่ ในระดั บ ต่ า ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย ความสุขของนักเรียนหญิงสูงกว่านักเรียนชาย และ
ความสุ ข มี ค วามสั ม พั น ธ์ในทิ ศทางบวกอย่ างมี นั ยสาคั ญ ทางสถิติ กับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของ
นักเรียน
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7. ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี
7.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี
7.1.1. ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด: 14 01N เเละ ลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับ
พื้นที่การปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุ ทัยธานีและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
ทิ ศ ใต้ ติ ดต่อกับ จังหวัดราชบุ รี ทิ ศ ตะวัน ตก ติ ดต่อกับ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 13 อาเภอ 95 ตาบล
959 หมู่บ้าน และ 206 ชุมชน
1. อาเภอเมือง
2. อาเภอไทรโยค
3. อาเภอบ่อพลอย
4. อาเภอศรีสวัสดิ์
5. อาเภอท่ามะกา
6. อาเภอท่าม่วง
7. อาเภอทองผาภูมิ
8. อาเภอสังขละบุรี
9. อาเภอพนมทวน
10. อาเภอเลาขวัญ
11. อาเภอด่านมะขามเตี้ย
12. อาเภอหนองปรือ
13. อาเภอห้วยกระเจา
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7.1.2 ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่า
โปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้าสาคัญสองสายคือ แม่น้าแควใหญ่และแม่น้าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบ
รวมกันเป็นแม่น้าแม่กลองที่บริเวณอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยทิวเขา หุบ
เขา และที่ราบลุ่มแม่น้า พื้นที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมา
ทางด้ า นทิ ศ ใต้ แ ละทิ ศ ตะวั น ออก ทางทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตกเป็ น ป่ า ไม้ แ ล ะภู เ ขา ทิ ศ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และบางส่ ว นทางทิ ศ เหนื อ เป็ น ที่ ร าบกว้ า งใหญ่ ส ลั บ กั บ เนิ น เขาเตี้ ย ๆ ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออก
ได้เป็น 3 เขต
เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทอดยาวลงไปทางทิศใต้และถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดต้น
น้าลาธารของจังหวัดบริเวณอาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอไทรโยค
เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอาเภอเลาขวัญ อาเภอบ่อพลอย อาเภอหนองปรือ อาเภอห้วย
กระเจา และบางส่วนของอาเภอพนมทวน
เขตที่ราบลุ่มแม่น้า ได้แก่ พื้ นที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์บริเวณอาเภอท่าม่วง อาเภอท่ามะกา อาเภอเมือง และบางส่วนของอาเภอพนมทวน
7.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็น
ป่าไม้และภูเขา พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับ
กับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง พื้นที่ทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่
ราบมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของ
ภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบจะมีสภาพภูมิอ ากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และ
ภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขาจะแตกต่างไป คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะ
หนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
7.2 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี
จั งหวั ด กาญจนบุ รี เป็ น “เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ธ รรมชาติ อั ศ จรรย์ สวรรค์ นั ก ผจญภั ย ” มี
ศักยภาพในการ ท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว ที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเหตุการณ์
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ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่ง เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว สุสานทหาร
สัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ฯลฯ พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติที่สวยงาม มีการส่งเสริม ให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับการท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง ๑-๓ ชั่วโมง
เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ โดยในปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่
มีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทางมาเยือนจานวน 6,641,111คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว
จานวน 15,265.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในวันเดียวโดย
ไม่ค้างคืนมากกว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาในการพานัก
อยู่ในจังหวัดเฉลี่ย 2.38 วัน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เวลาในการพานักอยู่ในจังหวัดมากกว่า
นักท่องเที่ยวคนไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 5 อันดับแรก คือ
ชาวสหราชอาณาจักร ชาวรัสเซีย ชาวเกาหลี ชาวยุโรปตะวันออก และชาวอเมริกัน ตามลาดับ
7.3 สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอเมือง ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้าแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สุสานทหาร
สัมพันธมิตรช่องไก่ พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก ทางรถไฟสายมรณะ วัดถ้าพุหว้า อุทยาน
ประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดถ้าพุหว้า

ภาพสะพานข้ามแม่น้าแคว
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/สะพานข้ามแม่น้าแคว
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อาเภอไทรโยค ได้แก่ ถ้ากระแซ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ พิพิธภัณฑสถาน
ช่องเขาขาด วัดป่าหลวงตาบัว น้าตกไทรโยคน้อย น้าตกไทรโยคใหญ่

ภาพถ้ากระแซ
ที่มา: https://kanchanaburi.center/ 2018/02/23/ถ้ากระแซ-ทางรถไฟสายมรณะ/
อาเภอท่าม่วง ได้แก่ วัดถ้าเสือ หาดทรายท่าล้อ

ภาพวัดถ้าเสือ
ที่มา: https://kanchanaburi.center/ 2016/09/10/วัดถ้าเสือ-กาญจนบุรี/
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อ าเภอทองผาภู มิ ได้ แ ก่ พุ น้ าร้อ นหิ น ดาด เขื่ อ นวชิ ราลงกรณ หมู่ บ้ านอี ต่ อ ง อุ ท ยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ น้าตกเกริงกระเวีย น้าตกผาตาด น้าตกจ๊อกกระดิ่น น้าตกกระเต็งเจ็ง น้าตกได
ช่องถ่อง น้าตกทุ่งนางครวญ จุดชมวิวป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ภาพอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อาเภอสังขละบุรี ได้แก่ วัดวังก์วิเวการาม เมืองบาดาล สะพานมอญ ด่านเจดีย์สามองค์

ภาพสะพานมอญ
ที่มา: https://kanchanaburi.mots.go.th/news_view.php?nid=409
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อาเภอศรีสวัสดิ์ ได้แก่ น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่ขมิ้นเขื่อนศรีนครินทร์ โบสถ์แสตนเลส

ภาพน้าตกเอราวัณ
ที่มา: https://thai.tourismthailand.org/ Attraction/อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อาเภอพนมทวน ได้แก่ โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านและชุมชนบ้าน
หนองขาว พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านและชุมชนบ้านหนองขาว
ที่มา: http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/nongkao.php
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อาเภอห้วยกระเจา ได้แก่ วัดทิพย์สุคนธาราม วัดสระลงเรือ

ภาพวัดทิพย์สุคนธาราม
ที่มา: http://kanchanaburi.go.th/au/tourkan2015/wattipsukon.php
อาเภอด่านมะขามเตี้ย ได้แก่ ต้นจามจุรียักษ์ วัดท่าหินลาภาชี

ภาพวัดทิพย์สุคนธาราม
ที่มา: https://kanchanaburi.center/ 2017/09/30/ต้นจามจุรียักษ์-กาญจนบุรี
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อาเภอท่ามะกา ได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อุทยานวังมัจฉา โบราณสถานพงตึก

ภาพโบสถ์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
7.4 ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอเมือง ได้แก่ สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแคว

ภาพงานแสดงแสงสีเสียงสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแคว
ที่มา:http://kanchanaburi.nso.go.th/index.php?
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อาเภอท่าม่วง ได้แก่ ประเพณีแข่งเรือยาว

ภาพประเพณีแข่งเรือยาว
ที่มา: http://www.sawadee.co.th/kanchanaburi/festivals.html
อาเภอทองผาภูมิ ได้แก่ ราตง

ภาพราตง
ที่มา: http://rlocal.kru.ac.th/index.php/th/2013-12-09-04-37-55/376-2014-11-10-07-5118?showall=1&limitstart=
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อาเภอสังขละบุรี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวไทยรามัญ

ภาพประเพณีสงกรานต์
ที่มา: http://rlocal.kru.ac.th/index.php/th/2013-12-09-04-37-55/536-2016-04-21-08-2750
อาเภอพนมทวน ได้แก่ ราเหย่ย

ภาพราเหย่ย
ที่มา: https://sites.google.com/site/teerawatpakdeepin/home/5-prapheni-wathnthrrmkickrrm-khxng-canghwad-kaycnburi
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8. สรุปแนวคิดที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การพั ฒ นารูป แบบการสอน ขั้น ตอนการออกแบบรูป แบบการเรียนการสอนที่ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick & Carey (2005) ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
(Design and Development) การทดลองใช้ รู ป แบบการสอน (Implement) การประเมิ น ผล
รูป แบบการสอน (Evaluation) และการขยายผลการใช้รูป แบบการสอน (Dissemination)โดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบการสอน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เงื่อนไขสาคัญ และปัจจัยในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้
ประสบผลสาเร็จ
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning : ABL) เป็น
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้
ด้วยการลงมือทา (Learning by doing) ของ John Dewy รูปแบบการเรียนรู้นี้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นแนวการสอนที่ไม่เน้นให้ผู้เรียนท่ องจาแต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) การให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้จากการที่ได้ลงมือทาจริง การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
ทั้งความรู้ เนื้อหา ทั กษะ ประสบการณ์ ซึ่ งสามารถน าไปปรับใช้ในสถานการณ์ จริงได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากการได้มีโอกาสลงมือทาจริงส่งผลให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ที่คงทนมากขึ้น และมีความสุขในการเรียน หลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 1) การลงมือปฏิบัติจริง 2) ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ 3) บทบาทครูเป็นผู้จัด
กระบวนการเรี ย นรู้ เป็ น พี่ เลี้ ย งและเป็ น นั ก ออกแบบกิ จ กรรม 4) กิ จ กรร มที่ น ามาใช้ ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ (นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ , 2556; มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา, 2558; เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557; Festus, 2013; Limbu, 2012)
จากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนัก
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (วรรณวิษา ปั้นคุ้ม และนัทธี เพชรบุรี , 2562; Lakshmi, 2007;
Lijanporn & Khlaisang, 2015; NSCALL, 2006) ผู้วิจัยได้นามาใช้ในการพัฒ นารูปแบบการสอน
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สาหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5
ขั้น ได้แก่
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I) เป็นขั้นที่ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียน
เกิดความสนใจ โดยการใช้กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบท
ท้องถิ่น
2. ขั้น น าเสนอความรู้ (Present: P) เป็ น ขั้น ที่ ค รูให้ ความรู้เนื้ อหาใหม่แ ก่ผู้เรียนโดยสอน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่น สอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้ น ปฏิ บั ติ กิจ กรรม (Practice: P) เป็ น ขั้น ที่ นั ก เรีย นฝึ ก การออกเสี ยงค าศั พ ท์ รูป แบบ
ประโยค และบทสนทนาที่เรียน และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ
การพูดบรรยาย และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้ น สื่ อ สาร (Communicate: C) เป็ น ขั้ น ที่ นั ก เรีย นได้ ใช้ ภ าษาอย่ างอิ ส ระใกล้ เคี ย งกั บ
สถานการณ์จริง โดยการนาคาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่
ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E) เป็นขั้นที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดง
บทบาทสมมติ การพูดเล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จาก
การเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
3. การสอนการพูดสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดสื่อสาร ผู้สอนต้องจัด
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นกระบวนการสอนมากกว่ารูปแบบของการสอน
สอนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมและใช้สื่อการสอนที่
หลากหลาย และให้กาลังใจโดยการชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจและเกิด เจต
คติที่ดีต่อการเรียน ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการออกเสียง การใช้คาศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541; Byrne, 1990)
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการประเมินผลทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนแบบตรงซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการวิจัย 3 วิธี ได้แก่ 1) นักเรียน
สนทนาเป็นคู่ โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 2) นักเรียนพูดบรรยายตามหัวข้อที่กาหนด และ 3)
นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
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จากการสังเคราะห์เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษจากงานวิจัยและ
เอกสารที่ เกี่ยวข้อง (Clark: 1972, Harris: 1990, Weir: 1993) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนด
เกณฑ์การวัดและประเมินการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยกาหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถการ
พูดสื่อสารไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถใน
การสื่อสาร โดยแต่ละด้านมีการประเมินผล 3 ระดับ
4. กลวิธีการพูดสื่อสาร เป็นกลวิธีที่ช่วยให้การสื่อสารนั้นบรรลุเป้าหมาย เป็นกลวิธีสาคัญ
ที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารภาษาที่ ส องเพื่ อ ให้ ทั้ ง ผู้ พู ด และผู้ ฟั ง ได้ เข้ า ใจความหมายตรงกั น และเป็ น
กระบวนการหรือเทคนิคที่ใช้แก้ไขปัญหาในการสื่อสาร เมื่อเกิดความยากลาบากในการสื่อสาร ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถสื่อความหมาย แก้ไขปัญหาระหว่างการสนทนาและสามารถดาเนินการสื่อสารได้อย่าง
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้
จากการศึ ก ษาประเภทของกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารซึ่ ง แบ่ ง โดย Faerch & Kasper (1980),
Paribakht (1985), Tarone & Yule (1989), Oxford (1990) และจากการสังเคราะห์ผลการวิจัย
ของ Ahmed & Pawar (2018), Inkaew & Thumawongsa (2018), และ Soyunov & Suprano
(2019) ในการศึก ษาการใช้กลวิธีการพู ดสื่ อสารตามวัตถุป ระสงค์ ของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้แบ่ ง
ประเภทของกลวิธีการสื่อสารเป็น 6 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคา
ภาษาแม่มาใช้ในการสื่อสารโดยอาจพูดปะปนกับภาษาที่สอง 2) กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทนหรือใช้คาพูดที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อ
ความหมาย 3) กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่
ต้องการจะสื่อสารได้ 4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยในการ
สื่อสาร 5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด คือ การใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วยในการสื่อสาร เช่น การใช้
ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย เป็นต้น 6) กลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
สนทนา คือ การหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกหัวข้อสนทนา เรื่องสนทนาที่ตนเองไม่มี ข้อมูลหรือไม่สามารถ
สื่อสารต่อได้ ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์นี้มาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบบันทึก
กลวิธีการพูดสื่อสาร
5. ความสุขในการเรียน เป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนให้บรรลุ
เป้าหมายในการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น
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จากการสังเคราะห์แนวคิดด้านองค์ประกอบของความสุขในการเรียนซึ่งระบุโดย ธารณ์ ทอง
งอก (2555), มารุต พัฒผล (2557), ลัดดา หวังภาษิต (2557), สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2545), และ Talebzadeh & Samkan (2011) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความสุขในการ
เรียนมี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุข มีความกระตือรือร้น และเห็นคุณค่าของตนเอง
2) ด้านครู ครูมีความเมตตา จริงใจ และเอื้ออาทรต่อผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุก 3) ด้าน
ความสัมพันธ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศผ่อนคลาย เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ และ 5) ด้านการเรียนรู้ ครู
สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ
และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่
ได้จากการสังเคราะห์นี้มาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
และแบบบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้วิธีดาเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพั ฒนา (Research
& Development : R&D) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed Methods
Research) ด้ ว ยการศึ ก ษาวิ ธี ก ารเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Methods) และวิ ธี ก ารเชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Methods) เพื่ อตอบคาถามการวิจัยให้ ค รอบคลุ มวัตถุ ป ระสงค์ ของการวิจัย โดยมี
รายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis :
A) เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562): กิจกรรมพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒ นารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development : D1 ) ออกแบบและพั ฒ นา (Design &
Development : D&D) สร้างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และสร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ขั้ น ตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) ทดลองใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) ประเมินผล (Evaluation : E) ประเมิน
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล (Dissemination) นารูปแบบการสอนที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขแล้วหลังจากขั้นตอนที่ 4 ไปขยายผลการใช้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา

107
กรอบดาเนินการวิจัย มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังในแผนภาพที่ 2
ขั้นที่ 1
การวิจัย (Research)
R1

การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน
(Analysis: A)

ขั้นที่ 2
การพัฒนา(Development)
D1

การออกแบบและ
การพัฒนา (Design and
Development: D&D)

ขั้นที่ 3
การวิจัย (Research)
R2

การนาไปใช้
(Implementation: I)

ขั้นที่ 4
การพัฒนา (Development)
D2
การประเมินผล
(Evaluation: E)
และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ

ขั้นที่ 5
การขยายผลการใช้รูปแบบ
การสอน
(Dissemination)

1.วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
สามั คคี ธรรมานุ สรณ์ : กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ย น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่ อสารและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล

ข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การสร้างและพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน

1. พัฒนาร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2. ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบ และเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน
3. ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพด้านความเที่ยงตรง และหาค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ และ
เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) เพื่อวิพากษ์รูปแบบ
3. สร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินประสิทธิผล โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
5. ปรับ ปรุง/แก้ ไขรูป แบบการเรีย นการสอน เครื่องมื อ ประกอบการใช้ รูป แบบ และเครื่อ งมื อ
ประเมินประสิทธิผลให้สมบูรณ์
6. นาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Try out)

(ร่าง)
รูปแบบการเรียนการสอน เครื่องมือ
ประกอบการใช้รูป แบบ และเครื่ อ งมื อ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
และผ่ านทดลองใช้ ซึ่ งมี คุ ณ ภาพ
และประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์

นารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียน
2. จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน IPPCE ได้แก่
1) ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
2) ขั้นนาเสนอเนื้อหา (Present: P)
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Practice: P)
4) ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
5) ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ค วาม ส าม ารถ ใน ก ารพู ด สื่ อ ส าร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

1. เก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบแต่ละ
หน่วยและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
และความสุขในการเรียนของนักเรียน
2. นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา
3) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอน และเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนเพื่อนาไปใช้ขยายผลต่อไป

ปรับปรุง/แก้ไข

รูปแบบฯ สมบูรณ์

นารูปแบบการสอนไปใช้ขยายผลแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา จานวน 1 โรงเรียน

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้และเผยแพร่ต่อไป

แผนภาพที่ 2 กรอบการดาเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A)
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์: กิจกรรมพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์
3. เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลโดยการแจกแบบสอบถาม
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์: กิจกรรมพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอน และรูปแบบการ
สอนภาษาอั ง กฤษ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน (Activity-Based
Learning) การสอนภาษาเพื่ อการสื่ อ สาร การสอนการพู ด เพื่ อการสื่ อ สาร กลวิธีก ารพู ด สื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ และความสุขในการเรียน
แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนภาษาอั ง กฤษ จ านวน 2 คน ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน จ านวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
ตามโครงสร้ า ง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบ
สัมภาษณ์ ความคิด เห็ น ของผู้ ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การพั ฒ นารูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็ น ฐาน และแบบสอบถามนั ก เรีย นเกี่ ยวกั บ ความต้ องการ ความสนใจ รูป แบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
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2. ผู้ ที่ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสนภาษาอังกฤษ จานวน 10 คน เพื่อศึกษาความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโดย
ใช้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 1 คน 2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 1
คน 3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา จานวน 3 คน 4) ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน และ 6) กรรมการ
สถานศึกษา จานวน 1 คน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ จานวน 33 คนเพื่อศึกษา
ความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล โดยใช้
การแจกแบบสอบถามความต้องการของนักเรียน
วิธีดาเนินการ
1. ศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์): กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 และแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการดังนี้
1.1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานจากแหล่ ง ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก สู ต ร และเอกสารการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับนานาชาติ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย เอกสาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคี
ธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562): กิจกรรมพัฒนานักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาและ
วิเคราะห์จากเอกสาร และตาราเกี่ยวกับรูปแบบการสอน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการเรียน
2. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพู ดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียน จานวน
1 คน 2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จานวน 1 คน 3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา จานวน
3 คน 4) ศึ ก ษานิ เทศก์ จ านวน 2 คน 5) ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการ เรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน และ 6) กรรมการสถานศึกษา จานวน 1 คน
3. ศึก ษาความต้ องการของนั ก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาเกี่ยวกับ ความต้ องการ ความสนใจ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการ
วัดผลประเมินผล
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จานวน 33 คน เพื่อสอบถามถึงความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
การวิเคราะห์งาน/ภาระงาน เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลพื้นฐาน เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง
2562): กิจกรรมพัฒนานักเรียน
2) แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นารูปแบบการสอน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการเรียน
แบบวิเคราะห์เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดาเนินการสร้างเช่นเดียวกัน ดังนี้
2.1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2.2) สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่
ประเภทของเอกสาร ชื่อเอกสาร ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ วันที่ศึกษา ประเด็นที่ศึกษา และ
สรุปประเด็นสาคัญ
2.3) นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมและนาไปปรับปรุงแก้ไข
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2.4) นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่แก้ไขปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้การหาค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ ก าร
พิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผลจากการหาค่ าดั ช นี
ความสอดคล้องของทุกประเด็น คือ 1.00 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสม
มากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้ คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2.5) จัดทาเป็นแบบวิเคราะห์เอกสารฉบับสมบูรณ์ และนาแบบวิเคราะห์เอกสาร
ไปใช้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จากขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารสรุปได้ดังแผนภาพที่ 3
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ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร

สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกาหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสาร
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสาร และนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity)
และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
นาแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปวิเคราะห์เอกสาร

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษ และกรรมการสถานศึ ก ษา เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured
Interview) มีลักษณะของข้อคาถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยมีประเด็น
ในการสั ม ภาษณ์ เกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อวิธีก ารจัด การเรียนการสอน ความคิ ด เห็ น เกี่ยวกับ การ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานและการใช้บริบทท้องถิ่น มีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2) สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
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บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
Interview Protocol) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 5 ข้อ โดยถามใน
ประเด็นดังนี้
1) ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
2) สถานที่ทางาน
3) ตาแหน่งหน้าที่การงาน
4) ประสบการณ์ในการทางาน
5) วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประเด็นคาถามเกี่ยวกับลักษณะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบของรูปแบบ
การสอน ข้อมูลท้องถิ่นที่ควรนามาใช้สอน จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ
3) นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมและนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษจานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจานวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษาจานวน 1 คนเพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยใช้ ก ารหาค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผลจาก
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การหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของทุ ก ประเด็ น คื อ 1.00 ผู้ เชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องเหมาะสมมากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้ คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
5) จัดทาเป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ และดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยโดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการนัดหมายและสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
โรงเรี ย น ครู วิ ช าการ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษ กรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการสอน
ภาษาอังกฤษและศึกษานิเทศก์ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง
จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใช้บริบทท้องถิ่น สรุปได้ดังแผนภาพที่ 4

115
ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ใช้
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
นาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
และนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 10
คน เพื่อนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอน

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกี่ยวกับความต้องการ
ความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
1) ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดย
ศึกษาแนวทางและวิเคราะห์เนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบ Checklist
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ ในประเด็นดังนี้
1) ระดับชั้น
2) เพศ
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ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรม หัวข้อเรื่องภาษาอังกฤษที่นักเรียน
สนใจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม การวัดผลประเมินผล และช่วงเวลาการจัดกิจกรรม โดยข้อคาถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Ckecklist) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบคาถามปลายเปิด จานวน 1 ข้อ
3) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมและนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน จานวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) โดยใช้ ก ารหาค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือมา
คานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผลการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
5) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หัวข้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ต้องการรู้ และการวัดผลประเมินลการเรียนรู้ที่ต้องการ ตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดยปรับปรุงเกี่ยวกับข้อคาถามบางคนที่ใช้ข้อความยาวเกินไปและ
บางข้อใช้ภาษายากเกินไปโดยได้ปรับภาษาให้กระชับและเข้าใจง่ายมากขึ้น เหมาะสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปแจกนักเรียน
จากขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5
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ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจัยและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
สร้างแบบสอบถามสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เกี่ยวกับความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม
และนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง(Construct Validity) และความตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้กับนักเรียน

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นสาหรับนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการ ความ
สนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนจากผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. วิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสอบถามความต้องการ ความสนใจของนักเรียนเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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4. วิเคราะห์หาความสอดคล้องเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องและ
แบบสอบถามความต้องการ ความสนใจของนักเรียนโดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis
: A) ผู้วิจัยนาเสนอขั้นตอนไว้ในตารางที่ 12 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย
(Research: R1)
เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน
(Analysis:A)

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
สถานศึกษา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี หลักการและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบการสอน การเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ กลวิธี
การพูดสือ่ สารภาษาอังกฤษ
และความสุขในการเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย

แหล่งข้อมูล

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
เอกสาร หนังสือ ตารา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย วารสารวิชาการ งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูล
และเว็บไซต์ต่าง ๆ
พื้นฐานจากแหล่ง ข้อมูล
เอกสาร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง
2562): กิจกรรมพัฒนา
นักเรียน

การดาเนินการ

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์
คุณภาพ
ข้อมูล
เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์เอกสาร ใช้การวิเคราะห์
จานวน 5 คน
เนือ้ หา
ตรวจสอบโดยการ
หาค่า IOC

ตารางที่ 12 สรุปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis : A)
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ขั้นตอนที่ 2
สัมภาษณ์ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการ
สอนจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.ศึกษาเอกสาร ตารา
งานวิจัยและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง
2.ร่างแบบสัมภาษณ์
3.เสนอแบบสัมภาษณ์ให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
4. ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
นาไปใช้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ

เครื่องมือวิจัย

1) ผู้บริหารโรงเรียน
แบบสัมภาษณ์
จานวน 1 คน
2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
จานวน 1 คน
3) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา
จานวน 3 คน
4) ศึกษานิเทศก์ จานวน
2 คน
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จานวน 2
คน
6) กรรมการสถานศึกษา
จานวน 1 คน

แหล่งข้อมูล

ตารางที่ 12 สรุปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ)
การตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือ
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน
5 คน ตรวจสอบ
โดยการหาค่า IOC
1.สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2.วิเคราะห์
เอกสาร

การเก็บข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 3
ศึกษาความต้องการ
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
เกี่ยวกับความ
ต้องการ ความสนใจ
รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
การวัดผล
ประเมินผล

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.ศึกษาเอกสาร ตารา
งานวิจัยและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง
2.ร่างแบบสอบถาม
3. เสนอแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
4. ปรับปรุงแก้ไขแล้วนา
แบบสอบถามไปแจก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

การดาเนินการ

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ จานวน 33 คน

แหล่งข้อมูล

แบบสอบถาม

เครื่องมือวิจัย

ตารางที่ 12 สรุปวิธีดาเนินการ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) (ต่อ)
การตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือ
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน
5 คน ตรวจสอบ
โดยการหาค่า IOC
1.แจก
แบบสอบถาม
2.วิเคราะห์
ข้อมูล

การเก็บข้อมูล

-ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
-ใช้การวิเคราะห์ค่า
ร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์
ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 การพั ฒ นา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพั ฒ นารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพู ด สื่ อ สารและความสุ ข ในการเรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา (Design &
Development : D & D)
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนา หาคุณภาพของรู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็ น ฐานร่วมกับ การเรียนรู้แ บบร่วมมื อโดยน าข้อมู ลที่ ได้ จากขั้น ตอนที่ 1 มาพั ฒ นาเป็ น โครงร่าง
รูปแบบ แล้วจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล (Focus Group Discussion : FGD) จานวน 7 คน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนนาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา และพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบ ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
สอน และแผนการจัดการเรียนรู้
2. เพื่ อ พั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
รูปแบบ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร
แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2. คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และแผนการจัดการ
เรียนรู้
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3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ได้แก่ แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร แบบ
สัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งข้อมูลบุคคล
1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการ
สอนภาษาอั ง กฤษ จ านวน 2 คน ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รและการสอน จ านวน 2 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา จานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
ตามโครงสร้ า ง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ของแบบ
สนทนากลุ่ม แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนสาหรับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล แบบประเมิน
คุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนสาหรับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้สาหรับผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
จานวน 1 คน ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอน
วิชาภาษาอังกฤษมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปีและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน ด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา จานวน 1 คน ด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน และการเขียนหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 2 คน เพื่อให้ข้อมูลและตรวจสอบ
คุณ ภาพด้านความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) ของรูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ และเพื่ อ
รับรองโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนก่อนการนาไปใช้จริงในขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research:
R2)
3. นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 14 คน ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อใช้ในการทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
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วิธีดาเนินการ
1. พั ฒ นารูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน โดยใช้ แ นวคิ ด ที่ ได้ จ าก
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการสอน มีขั้นตอน
ในการสร้างและพัฒนาดังนี้
1.1) นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มากาหนดกรอบแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
1.2) พัฒนาร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน ทาให้ได้รายละเอียด 3 หัวข้อ คือ ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการเรียนการสอน
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ และองค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เงื่อนไขสาคัญ และปัจจัยในการนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ
1.3) นาร่างรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
1.4) จั ด สนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion: FGD) ผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ ข้ อ มู ล
จานวน 7 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในการนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ในงานวิจัย
ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการสนทนากลุ่ม (Focus group)
2) กาหนดประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
3) นาร่างประเด็นสนทนากลุ่มที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาร่างประเด็นที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมและความสอดคล้องโดยใช้การหาค่า IOC โดยผลการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของทุกประเด็น คือ 1.00 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีคาวมสอดคล้องเหมาะสม
มากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
5) นาประเด็นสนทนากลุ่มที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดสนทนากลุ่ม
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6) ในระหว่างการดาเนินการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้มอบหมายให้เพื่อนครูอีก 1 คน
เป็นผู้ช่วยจดบันทึกรายละเอียดที่สาคัญโดยการจดบันทึกและการบันทึกเสียง
7) หลังการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนา
กลุ่มในแต่ละประเด็น
1.5) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group)
หลังจากนั้น นาเสนอผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลอีกครั้งเพื่อตรวจสอบประเมินคุณ ภาพ
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน โดยการประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating scale) ประเมินความเหมาะสมในประเด็นการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนในภาพรวมและองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละองค์ประกอบ โดยประเมินความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบ กาหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของรูปแบบการ
สอน ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความ
สอดคล้องในประเด็นการกาหนดองค์ประกอบของรูปแบบการการสอนในภาพรวมและองค์ประกอบ
ของรูปแบบการสอนแต่ละองค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล แล้วนามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
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พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องเชิงโครงสร้างสามารถ
นาไปใช้ได้
ในการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน ผู้วิจัยดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม
ของรูปแบบการสอน
2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน
3) นาแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนที่แก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่อ งมื อ จ านวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง เหมาะสมและความ
สอดคล้ อ งโดยใช้ ก ารหาค่ า IOC โดยผลจากการหาค่ าความสอดคล้ อ งของทุ ก ประเด็ น คื อ 1.00
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือมีความคิดเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมมากทุกประเด็น สามารถ
นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
5) ส่งแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ข้อมูล จานวน 7 คน เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอน
6) ผู้วิจัยรวบรวมแบบประเมินคุณ ภาพ ความเหมาะสมของรูปแบบการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล ทั้ง 7 คน
1.6) ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล
1.7) น ารู ป แบบการสอนไปใช้ ท ดลองภาคสนาม (Field Tryout) กั บ นั ก เรี ย น
โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
1.8) ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมนาไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา สรุปได้ดงั แผนภาพที่ 6
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นาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้กาหนดกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
พัฒนาร่างรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
องค์ประกอบของรูปแบบการสอนมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) การวัด
และประเมินผล 5) เงื่อนไขสาคัญ และ 6) ปัจจัยในการนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ
นาร่างรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7 คน เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการสอนไปทดลองใช้ในงานวิจัย

ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญและนาเสนอผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อตรวจสอบประเมินคุณภาพ ความ
เหมาะสมของรูปแบบการสอน โดยการประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

นารูปแบบการสอนไปใช้ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

ปรับปรุงแก้ไขเพี่อเตรียมนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

2. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการ
สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
2.1 คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.1.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551
และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรีย นสามั ค คี ธ รรมานุ ส รณ์ (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง 2562): กิ จ กรรมพั ฒ นา
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นักเรียน วิเคราะห์หลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อมูลจากเอกสาร ตารา และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
2.1.2) พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบของคู่มือ ซึ่งประกอบด้วย คานา แนวทางในการนารูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานไปใช้ ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความเป็นมาและความสาคัญของ
รูปแบบ แนวคิดพื้ นฐานในการพั ฒ นารูป แบบ องค์ประกอบของรูป แบบ (หลักการ วัตถุ ประสงค์
กระบวนการจัด การเรีย นรู้ การวัด และประเมิ น ผล และเงื่อนไขความส าเร็จ ตั วอย่ างหน่ วยและ
แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
2.1.3) นาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.1.4) น าคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการสอนที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7 คน เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพ ความสอดคล้องเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบประเมิ นที่ มีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินความสอดคล้องเชิงโครงสร้างของคู่มือ
การใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความสอดคล้ อ งในประเด็ น ต่ าง ๆ ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
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ค่าเฉลี่ ย คะแนน 2.50-3.49 หมายถึ ง มี ค วามเหมาะสม/สอดคล้อ งปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
พิ จ ารณาค่ าความสอดคล้ อ งที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ตั้ งแต่ 3.50 ขึ้ น ไป และค่ าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าคู่มือการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
เชิงโครงสร้าง สามารถนาไปใช้ได้
ในการประเมินคุณ ภาพ ความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณ ภาพ ความ
สอดคล้องเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
2) สร้างแบบประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน
3) น าแบบประเมิ น คุณ ภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สอดคล้อง เหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) น าแบบประเมิ น คุณ ภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบโดยใช้
การหาค่า IOC โดยผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกประเด็น คือ 1.00 ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมมากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
5) ส่ งแบบประเมิน คุณ ภาพ ความสอดคล้ อง เหมาะสมของคู่มื อ การใช้
รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้แก่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7
คน เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
6) ผู้ วิจัยรวบรวมแบบประเมินคุณ ภาพ ความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนจากผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลทั้ง 7 คน และนามาปรับปรุงแก้ไข
2.1.5) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการสอนตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล
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2.1.6) น าคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการสอนไปใช้ ท ดลองภาคสนาม (Field
Tryout) กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยกระทะทอง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุ รี ซึ่ ง ไม่ ใช่ นั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย
2.1.7) ปรับปรุงแก้ไขเพี่อเตรียมนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จากขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้สรุปได้
ดังแผนภาพที่ 7
ศึกษาหลักสูตรและนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน
พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
นาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วนาไป
ปรับปรุงแก้ไข

นาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล 7 คน เพื่อตรวจสอบประเมินคุณภาพ ความเสอดคล้อง เหมาะสม โดยการ
ประเมินนี้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)

ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการใช้รูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล

นาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนไปใช้ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

ปรับปรุงแก้ไขเพี่อเตรียมนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการพัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
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2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.2.1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรีย นสามั ค คี ธรรมานุ ส รณ์ (ฉบั บ ปรับ ปรุง 2562): กิ จกรรมพั ฒ นา
นักเรียน วิเคราะห์หลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อมูลจากเอกสาร ตารา และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของนักเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้
2.2.2) ออกแบบหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระ
ที่เหมาะสม ที่เมื่อนาไปจัดการเรียนการสอนแล้วจะนาไปสู่การส่งเสริมความสามารถการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การพูดสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน เนื่องจากต้องการ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะอาชี พ โดยการเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ นั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้ และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
โดยผู้วิจัยได้จัดทาชุดการเรียนเพื่อนามาใช้เป็นสื่อประเภทหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ชุดการ
เรียนนี้ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง ใช้
เวลาเรียนทั้งหมด 15 ชั่วโมง และใช้เวลาทดสอบหลัง เรียนโดยใช้รูปแบบการสอน จานวน 1 ชั่วโมง
รวมใช้เวลาทั้งสิ้น จานวน 16 ชั่วโมง ซึ่งแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา
เรียน สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสาคัญของนักเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ภาระงาน/ชิ้นงาน การวัดและการประเมินผล สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2.2.3) น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
2.2.4) นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ความสอดคล้องเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
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ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการประเมิ น ความสอดคล้ อ งเชิ ง โครงสร้ า งของ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของคะแนนความสอดคล้ องในประเด็ น ต่ าง ๆ ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ เชี่ ยวชาญ แล้ วน ามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องมาก
ค่าเฉลี่ ยคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องปาน
กลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
พิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 5.00 ซึ่ งแสดงว่า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนาไปใช้ได้
ในการประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัย
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล เอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ความ
สอดคล้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
2) สร้างแบบประเมิ น คุณ ภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้
3) นาแบบประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง
เหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คนเพื่อตรวจสอบโดยใช้การหาค่า
IOC โดยผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกประเด็น คือ 1.00 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามี
ความสอดคล้องเหมาะสมมากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้
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5) ส่งแบบประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง เหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้แก่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7 คน เพื่อดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้
6) ผู้วิจัยรวบรวมแบบประเมินคุณภาพ ความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลทั้ง 7 คน และนามาปรับปรุงแก้ไข
2.2.5) ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อมูล
2.2.6) นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองภาคสนาม (Field Tryout)
กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งไม่ใช่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2.2.7) ปรับปรุงแก้ไขเพี่อเตรียมนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จากขั้นตอนการพั ฒ นาคู่มือการใช้รูป แบบการสอนและแผนการจัดการ
เรียนรู้สรุปได้ดังแผนภาพที่ 8
ศึกษาหลักสูตรและนาข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหน่วยและแผนการจัดการ
เรียนรู้
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วนาไปปรับปรุง
แก้ไข
นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล 7 คน เพื่อตรวจสอบประเมินคุณภาพ ความเสอดคล้อง เหมาะสม โดยการประเมินนี้
มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ทดลองภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ปรับปรุงแก้ไขเพี่อเตรียมนาไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
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3. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการ
สอน แบบประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย แบบบันทึกการใช้
กลวิธีการพูดสื่อสาร แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการ
สอน มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา ดังนี้
3.1.1) ศึ ก ษาเอกสาร ต าราและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ
3.1.2) วิเคราะห์สาระ เนื้อหาสาระสาคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.3) สร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการ
ใช้รูปแบบการสอน
แบบประเมินฉบับนี้ได้มาจากการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และตาราง
กาหนดเนื้อหาการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน มีลักษณะเป็นแบบประเมินการพูดทางตรงสาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง เน้นคาศัพท์และโครงสร้างประโยค
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริบทในท้ องถิ่น แบบประเมินมีจานวน 3 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน
รวม 45 คะแนน ดังนี้
ข้อที่ 1 การสนทนาเป็นคู่โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 15 คะแนน
ข้อที่ 2 การพูดบรรยายตามหัวข้อที่กาหนดให้
15 คะแนน
ข้อที่ 3 การตอบคาถามในการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ถามคาถามและให้
นักเรียนเป็นผูต้ อบ
15 คะแนน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สารใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
เดียวกันกับกับการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
โดยประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถใน
การสื่อสาร โดยแต่ละด้านมีการประเมินผลแบบ Rubric Score แบ่งเป็น 3 ระดับ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ควรปรับปรุง)
ด้านการออกเสียง

ออกเสียงผิด 3-6 คา แต่
ผู้ฟังเข้าใจ
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย 3-6 ครั้ง

ออกเสียงผิด 7 คา ขึ้นไป
ผู้ฟังต้องถามซ้า
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย ไม่เกิน 2 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 3-6
ครั้ง แต่ผู้ฟังเข้าใจ
ด้านความคล่องแคล่ว
พูดไม่คล่องในบางครั้ง พูด
ติดขัด ตะกุกตะกัก 3-6
ครั้ง
ด้านความสามารถในการ สื่อสารได้ดี ผู้ฟังสามารถ สื่อสารได้เข้าใจในระดับ
เข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่
ปานกลาง ผู้ฟังสามารถ
สื่อสาร
หากมีการพูดวกวนหรือซ้า เข้าใจได้บ้าง แต่พูดช้า พูด
ข้อความบ้าง ไม่เกิน 2
วกวนหรือพูดเป็นข้อความ
ครั้ง
ซ้า ๆ 3-6 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 7
ครั้ง ขึ้นไป
พูดติดขัด ตะกุกตะกัก ไม่
สม่าเสมอ 7 ครั้งขึ้นไป

ด้านคาศัพท์

ด้านไวยากรณ์

ออกเสียงได้ดี มีการออก
เสียงผิดไม่เกิน 2 คา
ใช้คาศัพท์ทั่วไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประโยค บทสนทนา หรือ
บทพูดบรรยาย 7 ครั้งขึ้น
ไป
พูดผิดหลักไวยากรณ์ไม่
เกิน 2 ครั้ง
พูดได้คล่องแคล่ว หาก
ติดขัดบ้าง ไม่เกิน 2 ครัง้

สื่อสารได้น้อยมาก ผู้ฟัง
แทบจะไม่สามารถเข้าใจ
ได้ มีการพูดช้า พูดวกวน
หรือพูดซ้าข้อความ 7 ครั้ง
ขึ้นไป

การประเมินคะแนนความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
แบบทดสอบที่สร้างขึ้น มีขั้นตอนดังนี้
1. ให้คะแนนความสามารถจากพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกทางการพูด
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทั้ง 5 ด้าน โดยแยกระดับความสามารถในแต่ละด้าน จากนั้นรวมคะแนนของ
แต่ละข้อ
2. ผู้ให้ คะแนน 2 คน ได้แก่ ผู้วิจัย และครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมต้นอีก 1 คน ซึ่งครูผู้สอนอีกคนหนึ่งจะได้รับคาชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและเพื่อความ
เข้าใจในการประเมินที่ตรงกัน
3. หาค่าคะแนนเฉลี่ยจากผู้ให้คะแนนทั้ง 2 คน
4. เกณฑ์การประเมินระดับความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวมตามเกณฑ์ เพื่อนามาใช้วิเคราะห์แปลผลในการวิจัย ดังนี้
2.34 – 3.00 หมายถึง
ดี
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1.67 – 2.33 หมายถึง
พอใช้
1.00 – 1.66 หมายถึง
ควรปรับปรุง
3.1.4) นาแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการ
ใช้รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสอดคล้องเชิงทฤษฎีแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
3.1.5) นาแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการ
ใช้รูปแบบการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์
การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกประเด็น คือ 0.80 คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.1.6) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลั งการใช้รูปแบบการสอนตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดย
ปรับปรุงเกี่ยวกับรายการประเมินคาถามที่เป็นการให้นักเรียนตอบโดยใช้การท่องจา ปรับใหม่ให้เป็น
คาถามที่ ให้นักเรียนตอบโดยได้พยายามฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพู ดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ และปรับ
คาถามบางข้อที่มีความซ้าซ้อนกัน
3.1.7) จัดทาเป็นแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
หลังการใช้รูปแบบการสอนฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ หลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน

137
นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีผู้วิจัยและเพื่อนครู
อีก 1 คน เป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นนาคะแนนจากทั้ง 2 คน มาหาค่าเฉลี่ย อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้อง
บันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง และแบบบันทึกคะแนนความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากขั้ น ตอนการสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอน สรุปได้ดังแผนภาพที่ 9
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์สาระสาคัญ เนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สร้างแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอน
นาแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย
การหาค่า IOC
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอนตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
จัดทาเป็นแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอนฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาไปใช้เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้
รูปแบบการสอน
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3.2 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา ดังนี้
3.2.1) ศึ ก ษาเอกสาร ต าราและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ
3.2.2) วิเคราะห์สาระ เนื้อหาสาระสาคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้
3.2.3) สร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละหน่วย
แบบประเมินฉบับนี้ได้มาจากการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และตาราง
กาหนดเนื้อหาการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน มีลักษณะเป็นแบบประเมินการพูดทางตรงสาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาโดยเน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง เน้นคาศัพท์และโครงสร้างประโยค
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริบทในท้องถิ่น แบบประเมินหลังเรียนแต่ละหน่วยมีรายละเอียด
ดังนี้
หน่วยที่ 1 At the Local Market ใช้การตอบคาถามในการสัมภาษณ์ 3
ข้อ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ถามคาถามและให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ คะแนนรวม 15 คะแนน
หน่ ว ยที่ 2 At Souvenir Shop ใช้ ก ารสนทนาเป็ น คู่ โดยผู้ วิ จั ย ก าหนด
สถานการณ์ให้ คะแนนรวม 15 คะแนน
หน่ ว ยที่ 3 Amazing Culture of Kanchanaburi ใช้ ก ารตอบค าถามใน
การสัมภาษณ์ 1 ข้อ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ถามคาถามและให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ คะแนนรวม 15 คะแนน
หน่วยที่ 4 At the Railway Station ใช้การสนทนาเป็นคู่โดยผู้วิจัยกาหนด
สถานการณ์ให้ คะแนนรวม 15 คะแนน
หน่ ว ยที่ 5 At Landmarks in Kanchanaburi ใช้ ก ารพู ด บรรยายตาม
หัวข้อที่กาหนดให้ คะแนนรวม 15 คะแนน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สารใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
เดียวกันกับกับการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอน
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3.2.4) นาแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
จบแต่ละหน่วยที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องเชิงทฤษฎีแล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
3.2.5) นาแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
จบแต่ล ะหน่ วยเสนอต่อ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุณ ภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์
การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.2.6) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วยตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดยปรับปรุง
เกี่ยวกับรายการประเมินที่เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ซึ่งปรับใหม่โดยเน้นให้เกี่ยวข้องกับบริบท
ของจังหวัดกาญจนบุรี และคาถามที่เป็นการให้นักเรียนตอบโดยใช้การท่องจา ปรับใหม่ให้เป็นคาถาม
ที่ให้นักเรียนตอบโดยได้พยายามฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ และปรับรายการ
ประเมินที่มีข้อคาถามซ้าซ้อน
3.2.7) จัดทาเป็นแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
หลังเรียนจบแต่ละหน่วยฉบับสมบูรณ์ และนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ หลังเรียนจบแต่ละหน่วย นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินความสามารถการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยมีผู้วิจัยและเพื่อนครูอีก 1 คน เป็นผู้ประเมิน หลังจากนั้นนาคะแนนจากทั้ง 2 คน มา
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หาค่ า เฉลี่ ย อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพ เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง และแบบบั น ทึ ก คะแนน
ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากขั้ น ตอนการสร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย สรุปได้ดังแผนภาพที่ 10
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์สาระสาคัญ เนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สร้างแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
นาแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วยที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วยที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า
IOC

(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วยตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
จัดทาเป็นแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วยฉบับสมบูรณ์ เพื่อ
นาไปใช้เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย
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3.3 แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.3.1) ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ศึกษาแนวทางและวิเคราะห์เนื้อหาในการ
สร้างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของ อิสสริยะ อิ่มกระโทก (2558) และ เนตรชนก โฉม
ทอง (2561)
3.3.2) สร้างแบบบันทึกการใช้กลวิ ธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสร้างแบบ
บันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยกลวิธีการพูดสื่อสารที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 6 กลวิธี ได้แก่
1) กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคาภาษาแม่มาใช้ในการ
สื่อสารโดยอาจพูดปะปนกับภาษาที่สอง เช่น พูดว่า “I like Soup Hed.” แทน “I like mushroom
soup.”
2) กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทน
หรือใช้คาพูดที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อความหมาย เช่น พูดคาว่า “train
way” แทนคาว่า “railway”
3) กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึง
คาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อสารได้ เช่น พูดว่า “It’s a big yellow fruit. It tastes sweet. The shell is
hard and sharp.” แทนการพูดคาว่า “durian”
4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยใน
การสื่อสาร เช่น พูดคาว่า “Airball” แทนคาว่า “Balloon”
5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด คือ การใช้ท่าทาง การแสดงออกทางสี
หน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่ างกายเมื่อไม่สามารถนึกคาศัพท์ที่ต้องการพูดได้ เช่น การยกมือไป
ทางซ้าย แทนการพูดว่า “Turn left.” หรือการส่ายหน้า แทนการพูดว่า “I don’t like it.”
6) กลวิธีการหลี กเลี่ย งการสนทนา คื อ การหลีก เลี่ยงหรือยกเลิก หั วข้ อ
สนทนา เรื่องสนทนาที่ตนเองไม่มี ข้อมูลหรือไม่สามารถสื่อสารต่อได้ เช่น การหยุดพูดกลางคันทันที
เมื่อไม่สามารถนึกคาหรือประโยคที่ต้องการพูดได้
แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บันทึก
พฤติกรรมการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความถี่ของการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้ โดย
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ผู้วิจัยจะเป็นผู้บันทึกความถี่ของการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร 1 ครั้ง โดยการเขียนสัญลักษณ์ 1 ขีด ถ้า
5 ครั้ง ก็บันทึก 5 ขีดลงในช่องกลวิธีที่นักเรียนใช้
ตัวอย่างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
เรื่อง Food
กลวิธีการพูดสื่อสาร
เลขที่

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

1
2

ด.ช.เอ - ป.5
ด.ญ.บี - ป.6

การใช้ภาษา การใช้คาพูด
แม่
แทนหรือ
คาพูดที่
ใกล้เคียง

///
//

/
/

การพูดโดย
อ้อม

การสร้าง
คาใหม่

การสื่อสาร
โดยไม่ใช้
คาพูด

การหลีกเลี่ยง
การสนทนา

/
//

/

//
/

/
//

3.3.3) นาแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องเชิงทฤษฎีแล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
3.3.4) น าแบบบั น ทึ ก การใช้ ก ลวิธี ก ารพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผลการหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของทุ กประเด็น คือ 1.00 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็ น ว่ามีความ
สอดคล้องเหมาะสมมากทุกประเด็น สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปได้ คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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3.3.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
3.3.6) จัดทาเป็นแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ในช่วงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4 การสื่อสารและในช่วงการ
ประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย ผู้วิจัยได้ทาการอัด
คลิปวีดีโอขณะที่นักเรียนกาลังพูดสื่อสาร หลังจากนั้นผู้วิจัยนามาบันทึกความถี่การใช้กลวิธีการพูด
สื่อสารของนักเรียนแต่ละคน อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ กล้องบันทึกภาพ
จากขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 11
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
สร้างแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
นาแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ
จัดทาเป็นแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 11 ขั้นตอนการสร้างบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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3.4. แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
3.4.1) ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน โดยศึกษาองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุขของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545), ธารณ์ ทองงอก (2555),
มารุต พัฒผล (2557), ลัดดา หวังภาษิต (2557), และ UNESCO (2008)
3.4.2) สร้างแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
ใช้ ก ารสั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ กึ่ งโค รงส ร้ า ง (Semi-structured Interview
Protocol) เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จานวน 2 ข้อ โดย
ถามในประเด็นดังนี้
1) ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
2) ชั้น
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดเพื่อศึกษาระดับความสุขในการเรียน
ของนักเรียน จานวน 7 ข้อ โดยคาถามข้อที่ 1-5 จะเป็นประเด็นคาถามเกี่ยวกับความสุขในการเรียน
ตามองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านผู้เรียน
2) ด้านครู
3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ครู ครอบครัวและชุมชน
4) ด้านสิ่งแวดล้อม
5) ด้านการเรียนรู้
ส่วนคาถามข้อที่ 6-7 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด
ในการเรียนตามรูปแบบการสอนนี้ และการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ
3.4.3) นาแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องเชิงทฤษฎีแล้วนาไป
ปรับปรุงแก้ไข
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3.4.4) น าแบบสั ม ภาษณ์ สะท้ อ นคิ ด ความสุ ข ในการเรี ย นเสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.4.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนตาม
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดยปรับปรุงเกี่ยวกับประเด็นที่ข้อคาถามค่อนข้างยาว
อาจทาให้นักเรียนสับสน ซึ่งปรับใหม่โดยใช้ภาษาที่กระชับมากขึ้น บางประเด็นมีบางคาที่ยากเกินไป
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งปรับใหม่โดยใช้คาที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย เหมาะกับวัย
ของนักเรียน
3.4.6) จั ด ท าเป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ส ะท้ อ นคิ ด ความสุ ข ในการเรี ย นฉบั บ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป โดยในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้บันทึกเสียงการสนทนาไว้
เพื่อนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา
จากขั้ น ตอนการสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ส ะท้ อ นคิ ด ความสุ ข ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ สรุปได้ดังแผนภาพที่ 12
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ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขใน
การเรียนภาษาอังกฤษ
สร้างแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
นาแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้าง(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ
จัดทาเป็นแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 12 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
3.5 แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.5.1) ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษาองค์ประกอบที่ทาให้นักเรียน
เรีย นรู้อ ย่ างมี ค วามสุ ขของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ (2545), ธารณ์ ทองงอก
(2555), มารุต พัฒผล (2557), ลัดดา หวังภาษิต (2557), และ UNESCO (2008)
3.5.2) สร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้วาดภาพ จานวน 2 ข้อ โดยถามใน
ประเด็นดังนี้
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1) ระดับชั้น
2) เพศ
ตอนที่ 2 วาดภาพที่ แ สดงถึ ง ความรู้ สึ ก บรรยากาศหรื อ สิ่ ง ที่ นั ก เรี ย น
ประทับใจมากที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนนี้ และเขียนบรรยาย
ใต้ภาพ
ตอนที่ 3 เป็นคาถามแบบปลายเปิด ในประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จานวน
1 ข้อ
3.5.3) นาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องเชิงทฤษฎีแล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
3.5.4) นาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 5 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน 1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน -1
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือมาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 คานวณค่าตามสูตร
R
IOC =
N
 R = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.5.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ เกี่ยวกับประเด็นที่คาชี้แจงค่อนข้างยาวมากเกินไป
อาจทาให้นักเรียนสับสน ซึ่งปรับใหม่โดยใช้ภาษาที่กระชับมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้
ง่าย
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3.5.6) จัดทาเป็นแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป
จากขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 13
ศึกษาเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไข
นาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้าง
(Construct Validity) และความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC
ปรับปรุงแก้ไขแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ
จัดทาเป็นแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้เก็บข้อมูล

แผนภาพที่ 13 ขั้นตอนการสร้างแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนารูป แบบการสอน เครื่องมื อ
ประกอบรูปแบบการสอนและเครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนไปใช้ (Try out)
4.1) นารูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตร โดย
การทดลองใช้หลักสูตร (try out) กับนักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งไม่ใช่
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กลุ่มเป้าหมายและมีลักษณะไม่แตกต่างกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 โรงเรีย นบ้ านห้ วยกระทะทอง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุ รี เนื่ อ งจากมี บ ริ บ ท
คล้ายกันกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และจากการผลการทดสอบระดับประเทศ (O-Net) ปีการศึกษา
2562 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษในระดับใกล้เคียงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดย
ดาเนินการดังนี้ เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จานวน 1 หน่วย คือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At the
Local Market ผู้ วิจั ย ได้ ด าเนิ น การทดลองสอนในภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 โดยใช้ เวลา
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ระหว่างวันที่ 7 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จานวน 3 ชั่วโมง โดยดาเนินการ
ดังนี้
1. ก่ อ นการใช้ รู ป แบบ ผู้ วิ จั ย ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล บทบาทของนักเรียน และ
บทบาทของครูผู้สอน ตามรายละเอียดในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน
2. ระหว่างการใช้รูปแบบ (ชั่วโมงที่ 1-3) ดาเนินการดังนี้
2.1 หลังจากเรียนจบหน่วย ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบความสามารถการพูด
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถการพู ด สื่ อ สารของนั ก เรี ย นโดยใช้ แ บบประเมิ น
ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนหน่วยที่ 1
2.2 บันทึกอัดคลิปวีดีโอในช่วงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 4 และช่วง
การประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย เพื่อนามาบันทึก
ความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนลงในแบบบันทึก
3. หลังการใช้รูปแบบ ดาเนินการดังนี้
3.1 ให้นักเรียนกลุ่ม Try out จานวน 14 คน ทาแบบสอบถามกลวิธีการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อศึกษากลวิธีที่นักเรียนใช้ในระหว่างการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.2 สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นกลุ่ ม Try out จ านวน 14 คน เพื่ อ สะท้ อ นคิ ด
ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
3.3 ให้นักเรียนกลุ่ม Try out จานวน 14 คน วาดภาพลงในแบบบักทึก
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเขียนบรรยายใต้ภาพ และเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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4. ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่ อ ให้ นั กเรียนได้พั ฒ นาความสามารถการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน ทบทวนความรู้เดิม จูงใจให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Presentation: P)
ให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียน สอนบทสนทนาหรือรูปแบบประโยคใน
บริบทต่าง ๆ นักเรียนศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนในช่วง
การทดลองสอน (Try out) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเกม 2) กิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ และ 3) กิจกรรมการสัมภาษณ์
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนฝึกพูดโดยใช้คาศัพท์ รูปแบบประโยคที่เรียน และค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง โดยใช้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง มีการนาเสนอ
ผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
4.2) นาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความเป็นไปได้จากการ Try out ไปปรับปรุง
แก้ไขและจัดทารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สมบูรณ์ เพื่อ
นาไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญโดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis)
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2. วิเคราะห์ ห าคุ ณ ภาพของรูป แบบการสอน คู่ มื อ การใช้ รูป แบบการสอน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประเมินและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. วิ เคราะห์ ห าความสอดคล้ อ งเหมาะสมแบบประเมิ น รู ป แบบการสอน แบบ
ประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย แบบประเมินความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอน แบบบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร แบบสัมภาษณ์
สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งได้รับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยนาเสนอขั้นตอนไว้ในตารางที่ 14 ดังนี้

ขั้นที่ 2
การพัฒนา
(Development:
D1) ออกแบบ
และพัฒนารูปแบบ
การสอน
ภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพือ่ เสริมสร้าง
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

ขั้นที่ 1 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
เสริมสร้าง
ความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. นาผลการสังเคราะห์ หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบ และข้อมูลที่ได้รับ
จากขั้นตอนที่ 1 มาเป็นแนว
ทางการพัฒนาร่างรูปแบบการสอน
2. พัฒนาร่างรูปแบบการสอน
3.นาร่างรูปแบบการสอนเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. จัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล 7
คน เพื่อวิพากษ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบ
การสอน
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบและ
นาเสนอผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลอีกครั้ง
เพื่อประเมินคุณภาพ ความเหมาะสม
ของรูปแบบโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพ ความสอดคล้องเหมาะสม
6. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอน
7. นาไปใช้ทดลองภาคสนามกับ
นักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
8. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียม
นาไปใช้ทดลองกับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

การดาเนินการ
1. หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนารูปแบบ
และข้อมูลที่ได้รับ
จากขั้นตอนที่1
2. ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน
5 คน
3. ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อมูล จานวน 7
คน
4. นักเรียนชุมนุม
ภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนบ้าน
ห้วยกระทะทอง อ.
ไทรโยค จ.
กาญจนบุรภี าค
เรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
จานวน 14 คน
(Try out)

แหล่งข้อมูล
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร
2. ประเด็นสนทนากลุ่ม
3. แบบประเมินคุณภาพ ความ
สอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการ
สอน

เครื่องมือวิจัย
1.ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม
โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน 5 คน โดยใช้
การหาค่า IOC
2.ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมของแบบประเมิน
คุณภาพ ความสอดคล้อง
เหมาะสมของรูปแบบการสอน
โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน 5 คน โดยใช้
การหาค่า IOC
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปแบบการสอน
โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อมูล จานวน 7 คน
4. ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปแบบการสอน
โดย ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7
คนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
ความสอดคล้องเหมาะสมแบบ
Rating Scale 5 ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ

ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
1. การสังเคราะห์เนื้อหา
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน 5 คน
ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม
โดยใช้การหาค่า IOC
3. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน
7 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมแบบประเมินคุณภาพ
ความสอดคล้องเหมาะสมของ
รูปแบบการสอนโดยใช้การหาค่า
IOC
4. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7
คนตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปแบบการสอน
โดยการสนทนากลุ่ม
5. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7
คนตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของรูปแบบการสอน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ ความ
สอดคล้องเหมาะสมแบบ Rating
Scale 5 ระดับ

การเก็บข้อมูล

1. ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2. ใช้การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
3. ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์
ข้อมูล
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ขั้นที่ 2 เพื่อพัฒนา
เครื่องมือ
ประกอบการใช้
รูปแบบการเรียน
การสอน ได้แก่
คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอนและ
แผนการจัดการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาหลักสูตร หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาเป็น
แนวทางในการสร้างคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้
2. พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการ
สอน
3. ออกแบบหน่วยและแผนการ
จัดการเรียนรู้
4.นาคู่มือการใช้รูปแบบการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5. ปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินคุณภาพ ความ
เหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบและ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง
เหมาะสม
6. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการใช้รูปแบบ
และแผนการจัดการเรียนรู้
7. นาไปใช้ทดลองภาคสนามกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
8. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมนาไปใช้
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

การดาเนินการ
1. หลักสูตร หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลที่
ได้จากขั้นตอนที่ 1
2. ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ
จานวน 5 คน
3. ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อมูล จานวน 7 คน
4. นักเรียนชุมนุม
ภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้านห้วย
กระทะทอง อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563
จานวน 14 คน
(Try out)

แหล่งข้อมูล
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบประเมินคุณภาพ ความ
สอดคล้องเหมาะสมของเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบ ได้แก่
2.1. คู่มือการใช้รูปแบบการสอน
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้

เครื่องมือวิจัย
1.ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมของแบบประเมิน
คุณภาพ ความสอดคล้อง
เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5
คน โดยใช้การหาค่า IOC
2. ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้โดย ผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อมูล จานวน 7 คนโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพ ความสอดคล้อง
เหมาะสมแบบ Rating Scale 5
ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การเก็บข้อมูล
1. การสังเคราะห์เนื้อหา
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน 5 คน
ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมแบบประเมินคุณภาพ
ความสอดคล้องเหมาะสมของ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
หาค่า IOC
3. ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูล จานวน 7
คนตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนและแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพ ความสอดคล้องเหมาะสม
แบบ Rating Scale 5 ระดับ

ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)
1. ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2. ใช้การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
3. ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ขั้นที่ 3 เพื่อพัฒนา
เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบ

วัตถุประสงค์การวิจัย

แหล่งข้อมูล

1. ศึกษาตาราและเอกสารที่
ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ
สร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
จานวน 5 คน
ของรูปแบบการสอน
2. สร้างเครื่องมือประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอน
3.นาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
4. ปรับปรุงแก้ไขและนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้อง เหมาะสม
5. ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมนาไปใช้
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

การดาเนินการ

4) แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้

3) แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขใน
การเรียน

แบบประเมินความสอดคล้อง
เหมาะสมของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
ได้แก่
1) แบบประเมินความสามารถการ
พูดภาษาอังกฤษ
2) แบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูด
สื่อสาร

เครื่องมือวิจัย
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือ จานวน 5
คน โดยใช้การหาค่า IOC

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การเก็บข้อมูล
1. การสังเคราะห์เนื้อหา
2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จานวน 5 คน
ตรวจสอบความสอดคล้อง
เหมาะสมของเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
โดยใช้การหาค่า IOC

ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)
1.ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2. ใช้การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง
(IOC) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล

154

ขั้นที่ 4 เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของการ
นารูปแบบ เครื่องมือ
ประกอบรูปแบบและ
เครื่องมือประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบ
ไปใช้ (Try out)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. นาผลที่ได้รับจากการแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญในขั้นที่ 3 มาปรับปรุง
แก้ไข หลังจากนั้นเลือกหน่วยการ
เรียนรู้ 1 หน่วยเพื่อนาไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย
2. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือประกอบ
รูปแบบ
3. นาเครื่องมือประกอบรูปแบบของ
รูปแบบไปทดลองใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย

การดาเนินการ
นักเรียนชุมนุม
ภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้านห้วย
กระทะทอง อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวน 14 คน
(Try out)

แหล่งข้อมูล
1. รูปแบบการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
2. คู่มือกการใช้รูปแบบการ
สอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินความสามารถ
การพูดสื่อสารหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย
5. แบบบันทึกการใช้กลวิธี
การสื่อสาร
6. แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิด
ความสุขในการเรียน
7. แบบบันทึกความคิดเห็น
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือวิจัย
1. นารูปแบบและ
เครื่องมือประกอบรูปแบบ
ไปทดลองใช้ (Try out)
กับนักเรียนชั้น ป.4-6
โรงเรียนบ้านห้วยกระทะ
ทอง
2. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบเพื่อ
เตรียมนาไปใช้ทดลองจริง
กับกลุ่มเป้าหมาย

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ

การเก็บข้อมูล
1. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น
1) ขั้นกระตุ้น
2) ขั้นนาเสนอความรู้
3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
4) ขั้นสื่อสาร
5) ขั้นประเมินผล
2. ทดสอบความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
2. ผู้วิจัยดูวีดีโอที่บันทึกไว้ แล้ว
บันทึกความถี่ของการใช้กลวิธีการ
พูดสื่อสารในแบบบันทึกกลวิธีการ
พูดสื่อสาร
3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับ
ความสุขในการเรียน
4. ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบบันทึก
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

ตารางที่ 14 สรุปวิธีดาเนินการขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)

1. ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2. ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( x ) และ
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ขั้ น ตอนที่ 3 การวิ จั ย (Research : R2) เป็ น การทดลองใช้ รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรี ย นโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา ( Implementation : I) ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการดังนี้
การทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษและความสุ ขในการเรีย นโดยใช้บ ริบ ทท้ องถิ่ น ส าหรับ นั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา วิธีดาเนินการ เครื่องมือและการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ไปทดลองใช้
แหล่งข้อมูล
นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ที่
กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมนักเรียนจานวน 12 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ประกอบด้วย
1. ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ
แผนการจัดการเรียนรู้
3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ได้แก่ แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย แบบบันทึกการใช้กลวิธี
การพูดสื่อสารภาษาอัง กฤษ แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีดาเนินการ
ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ดาเนินการ 3
ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การดาเนินการทดลอง
ใช้รูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย การ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างการใช้รูปแบบ การประเมินความสามารถ
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบ การศึกษากลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาความสุขในการเรียนหลังการใช้รูปแบบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อนการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐาน
ผู้วิจัยเตรียมการทดลองใช้รูปแบบ โดยการเตรียมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 รวมนักเรียนจานวน 12 คน ดังนี้
1. การกาหนดประชากร
การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการ
เรีย นรู้แ บบร่วมมื อ เพื่ อ เสริม สร้างความสามารถการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษของนั ก เรีย นระดั บ
ประถมศึกษา ผู้วิจัยกาหนดให้ประชากรเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
จานวน 33 คน
2. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการทดลองครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม ภาษาอั ง กฤษระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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รวมนั ก เรี ย นจ านวน 12 คน กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ม าโดยการสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เลือกโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนสาหรับการนารูปแบบการเรียน
การสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ ทั้งนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ เนื่องจาก ผู้วิจัย
ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน ชุมนุมภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนในระหว่างการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงภายในสูงสุดได้
2.2 พิจารณารายวิชาที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา เพื่อกาหนดรายวิชาที่จะนารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้เหมาะสม พิจารณาได้
เป็นการสอนในชั่วโมงชุมนุมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมสาหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
3. การชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3.1 ชี้แจงให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่น
3.2 ชี้แจงลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียน และบทบาทของ
ครูผู้สอน
3.3 แนะน านั ก เรีย นในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ ซึ่ งจะส่ งเสริม การเรีย นรู้ให้
ประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น แนะนาการใช้สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3.4 ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล เพื่อให้นักเรียนทราบถึงเกณฑ์การประเมิน
ทดสอบวัดความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.5 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้คาแนะนาแก่นักเรียนเป็นระยะ ๆ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน มีความหลากหลาย สนุกสนาน จูงใจนักเรียน และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
ขั้นที่ 2 การดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอนกับกลุ่มเป้าหมาย
หลั งจากการเตรียมการก่ อนการทดลองใช้รูป แบบการเรียนการสอน โดยการชี้แ จงและ
แนะน าข้อ มู ล กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายแล้ว ผู้ วิจั ยน ารูป แบบการสอน คู่ มื อ การใช้ รูป แบบการสอนและ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้สอนจริง โดยใช้เวลากิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจานวน 15 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 15 ชั่วโมง และใช้เวลาเพื่อประเมิน
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน จานวน 1 ชัว่ โมง รวม
ใช้เวลาทั้งหมดจานวน 16 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2564
โดยมีการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้
1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารทดลอง คื อ เพื่ อ พั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพของรู ป แบบ และประเมิ น
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิ จกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์คือ
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาการใช้ก ลวิธีก ารพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.3 เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดย
การใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2. แบบแผนการทดลอง ในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ Time Series
Design (Campbell & Stanley, 1963) แ ล ะ แ บ บ One –Shot Case Design (Campbell &
Stanley, 1963)
2.1 แบบแผนการทดลองแบบ Time Series Design (เพื่ อ ประเมิ น พั ฒ นาการ
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน)
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X O1 O2 O3 O4 O5
X

หมายถึง
O1, O2, O3, …… หมายถึง

การทดลองใช้รูปแบบการสอน
การประเมินระหว่างการทดลองใช้รูปแบบ

การสอน
2.2 แบ บ แผน การท ดลองแบ บ One –Shot Case Design (เพื่ อป ระเมิ น
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน)

X O
X

O

หมายถึง
หมายถึง

การทดลองใช้รูปแบบการสอน
การประเมินหลังการทดลองใช้รูปแบบ

การสอน
ขั้นที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้สอนกิจกรรมพัฒนานักเรียน (ชุมนุมภาษาอังกฤษ) ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีนักเรียน 12 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้
เนื้อหาหาทางภาษาเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อฝึกความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดทาเป็นชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 หน่วย
2. ก่อนการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยชี้แจงและทาความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้ สอน
ตามรายละเอียดในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยผู้วิจัยนา
รูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้ มีการดาเนินการดังนี้
3. ระหว่างการใช้รูป แบบ (ชั่วโมงที่ 1-15) ผู้วิจัยดาเนิน การจัดการเรียนการสอนโดยน า
เนื้อหาทางภาษาเพื่อฝึกความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวโดยใช้บริบท
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ต ามรู ป แบบการสอนที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น มาใช้ ท ดลองสอนนั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 หน่วย ดังนี้
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หน่วย
ที่
1

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
At the Local
Market

ระยะ
เวลา
3 ชั่วโมง

2

At Souvenir
Shop

3 ชั่วโมง

3

Amazing
Culture of
Kanchanabur
i
At Railway
Station

3 ชั่วโมง

At
Landmarks in
Kanchanabur
i

3 ชั่วโมง

4

5

3 ชั่วโมง

กิจกรรมเป็นฐาน

โครงสร้างประโยค

1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
3.การสัมภาษณ์
1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
1.เกม
2.การพูดบรรยาย
ให้ข้อมูล

Describing things

ผักและผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี

Selling and Buying

ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรี

Giving Information
about culture and
festival

ประเพณี วัฒนธรรม เทศกาลที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี

1.เกม
2.การแสดงบทบาท
สมมติ
1.เกม
2.การฝึกใช้ภาษา
ในสถานการณ์จริง

Asking & Answering เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัด
about direction
กาญจนบุรี
Giving Information
about Landmarks
in Kanchanaburi

บริบทท้องถิ่น

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี เช่น สะพาน
ข้ามแม่น้าแคว ถา้ กระแซ

3.1) หลังจากเรียนจบแต่ละหน่วย ผู้วิจัยดาเนิ นการทดสอบความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถการพูดสื่อสารของนักเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3.2) บั น ทึ ก อัด คลิป วีดี โอในช่วงจัด กิ จกรรมการเรียนรู้ขั้ น ตอนที่ 4 และช่ วงการ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย เพื่อนามาบันทึกความถี่
การใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนลงในแบบบันทึก
4. หลังการใช้รูปแบบ ดาเนินการดังนี้
4.1) ประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษโดยใช้ แ บบประเมิ น
ความสามารถการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษหลั ง เรี ย นเพื่ อ ประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองใช้รูปแบบการสอน
4.2) สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 12 คน เพื่อสะท้อนคิดความสุขใน
การเรียนภาษาอังกฤษ
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4.3) ให้ นั ก เรีย นกลุ่ ม เป้ าหมาย จ านวน 12 คน วาดภาพลงในแบบบั ก ทึ ก ความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเขียนบรรยายใต้ภาพ และเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน ทบทวนความรู้เดิม จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ
2) ขั้นนาเสนอความรู้ (Presentation: P)
ให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียน สอนบทสนทนาหรือรูปแบบประโยคในบริบทต่าง
ๆ นักเรียนศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนฝึกพูดโดยใช้คาศัพท์ รูปแบบประโยคที่เรียน และค้น คว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนสาหรับงานวิจัย
ครั้งนี้ ประกอบด้ ว ย 5 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) กิ จ กรรมเกม 2) กิ จ กรรมการแสดงบทบาทสมมติ 3)
กิจกรรมการพูดบรยาย 4) กิจกรรมการสัมภาษณ์ และ 5) กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง มีการนาเสนอผลงาน มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน และมีโอกาสได้ฝึกพูดสนทนากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และประเมิน
ผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยนาข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังรายละเอียดตาม
วัตถุประสงค์ต่อไปนี้
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1. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิ จกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.2 เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2.3 เพื่อศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการใช้กลวิธีของนักเรียนโดยการหาค่าความถี่
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สะท้อนคิดความสุขของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Implementation : I) ผู้วิจัยได้นาเสนอขั้นตอน
การดาเนินการดังตารางที่ 15 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 3
การวิจัย (Research : R2) เพื่อ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (Implementation :
I)

1.การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
2.การชี้แจงข้อปฏิบัติในการเรียนการ
สอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

นาหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในทดลองจริง โดย
จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 15
ชั่วโมง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
Time Series Design และ OneShot Case Study

ขั้นที่ 2 การดาเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

การดาเนินการ

ขั้นที่ 1 การเตรียมการก่อน
การใช้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

นักเรียนชุมนุมภาษา
อังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน
12คน

นักเรียนชุมนุมภาษา
อังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน
12 คน

แหล่งข้อมูล

1.รูปแบบการสอน
2.คู่มือการใช้รูปแบบ
การสอน
3. แผนการจัดการ
เรียนรู้
4. แบบประเมิน
ความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ
หลังเรียนจบแต่ละ
หน่วย

-

เครื่องมือวิจัย

-

-

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

1. ผู้วิจัยดาเนินการ
ตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 5
ขั้น
1) ขั้นกระตุ้น
2) ขั้นนาเสนอความรู้
3) ขั้นทากิจกรรม
4) ขั้นสื่อสาร
5) ขั้นประเมินผล
2. ผู้วิจัยประเมิน
ความสามารถการพูดหลัง
เรียนจบแต่ละหน่วย

-

การเก็บข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
-

-

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ตารางที่ 15 สรุป วิธีดาเนิ น การขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานเพื่ อส่งเสริม ความสามารถการพู ดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Implementation : I)
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ขั้นที่ 3 ประเมิน
ประสิทธิผลของการใช้
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น
ความสามารถการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ กลวิธีการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ความสุขในการเรียน
ภาษาอังกฤษ
2.นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การดาเนินการ
นักเรียนชุมนุมภาษา
อังกฤษชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรร
มานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
จานวน 12 คน

แหล่งข้อมูล
1.แบบประเมิน
ความสามารถการพูด
สื่อสารหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน
2. แบบบันทึกการใช้กลวิธี
การสื่อสาร
3. แบบสัมภาษณ์สะท้อน
คิดความสุขในการเรียน
4. แบบบันทึกความคิดเห็น
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้

เครื่องมือวิจัย
-

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
หลังการใช้รูปแบบการสอน
ดาเนินการดังนี้
1. ทดสอบความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดย
ใช้รูปแบบการสอน
2. ผู้วิจัยดูวีดีโอที่บันทึกไว้ แล้ว
บันทึกความถี่ของการใช้กลวิธีการ
พูดสื่อสารในแบบบันทึกกลวิธีการ
พูดสื่อสาร
3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับความสุขใน
การเรียน จานวน 12 คน
4. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย จานวน 12 คน ทาแบบ
บันทึกความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

การเก็บข้อมูล

1. ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
2. ใช้การวิเคราะห์ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ( x )และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ตารางที่ 15 สรุป วิธีดาเนิ น การขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่งเสริม ความสามารถการพู ดสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Implementation : I) (ต่อ)
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ขั้นตอนที่ 4 การพั ฒ นา (Development : D2) เป็นการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Evaluation : E)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานและนาข้อมูลมาวิเคราะห์
2. เพื่อปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
แหล่งข้อมูลบุคคล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมนักเรียนจานวน 12 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ประกอบด้วย
1. ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย
1. รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. เครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ
แผนการจัดการเรียนรู้
3. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ได้แก่ แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน แบบ
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ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย แบบบันทึกการใช้กลวิธี
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิธีดาเนินการ
หลังการนารูปแบบการไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน และตรวจสอบแก้ไข
ปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูล จากการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประเมินประสิทธิผลต่อไปนี้
1.1 ศึกษาพัฒนาการด้านพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
1.2 ศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
1.3 ศึกษาความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2. ปรั บ ปรุ ง /แก้ ไข รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษและความสุข ในการเรีย นโดยใช้ บ ริบ ทท้ อ งถิ่น ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยนาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานมา
พิ จารณาความเหมาะสมตามองค์ป ระกอบต่ าง ๆ โดยเฉพาะองค์ป ระกอบด้ านกระบวนการของ
รูปแบบจากการนาไปจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนที่ 3 ของการวิจัย แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณา และนามาปรับปรุงแก้ไข จัดทาเป็นรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
ของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการใช้กลวิธีของนักเรียนโดยการหาค่าความถี่
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3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 4 การวิจัย (Research : R2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานเพื่ อส่งเสริมความสามารถการพู ด สื่อ สารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษา (Evaluation : E) ผู้วิจัยได้
นาเสนอขั้นตอนการดาเนินการดังตารางที่ 16

ขั้นตอนที่ 4 การ
พัฒนา
(Development
: D2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถ
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
และความสุขใน
การเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
(Evaluation : E)

ขั้นที่ 2
ปรับปรุง/แก้ไข
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

ขั้นที่ 1
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

แหล่งข้อมูล

นาผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานมาพิจารณาความเหมาะสมตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ และจัดทาฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลที่ได้รับจากการ
ดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่
3

ผู้วิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ข้อมูลที่ได้รับจากการ
ได้ รับ จากการวิ จัย ในขั้ น ตอนที่ 3 เพื่ อ ประเมิ น ดาเนินการวิจัยในขั้นตอนที่
ประสิทธิผลของรูปแบบการสอนในประเด็นดังนี้ 3
1. ความสามารถด้านพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นโดยใช้
รูปแบบการสอน
2. พัฒนาการความความสามารถด้านพูดสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นจบแต่ ล ะ
หน่วย
2. การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
3. ความสุขในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
การใช้รูปแบบการสอน

การดาเนินการ

1. รูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
2. คู่มือกการใช้รูปแบบการสอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน
4. แบบประเมินความสามารถการพูดหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน
5. แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย
6. แบบบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสาร
7. แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
8. แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือวิจัย

-

-

การตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือ

นาข้อมูลที่
ได้รับจาก
การวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 3
มาวิเคราะห์
เพื่อประเมิน
ประสิทธิผล
ของรูปแบบ
การสอน

การเก็บ
ข้อมูล

ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

1. ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2. ใช้การวิเคราะห์
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x )
และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ตารางที่ 16 สรุปวิธีดาเนินการ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Evaluation : E)
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ขั้ น ตอนที่ 5 การขยายผล (Dissemination) เป็ น การขยายผลการใช้ รู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
นารูป แบบการสอนที่ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปขยายผลการใช้ โดยนาไปใช้สอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ขยายผลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
แหล่งข้อมูลบุคคล
นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ที่กาลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมนักเรียนจานวน 14 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรั บ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ประกอบด้วย
1. พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบแผนการทดลองในการขยายผล
การขยายผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ Time Series Design
(Campbell & Stanley, 1963) เพื่อศึกษาพัฒนาการหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบแผนการทดลองแบบ Time Series Design (เพื่อประเมินพัฒนาการความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน)
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X O1 O2
X

O1, O2, O3, ……

หมายถึง การทดลองใช้รูปแบบการสอน
หมายถึง การประเมิ นระหว่างการทดลองใช้

รูปแบบการสอน
วิธีดาเนินการ
หลังจากนาไปทดลองใช้ภาคสนามกับกลุ่มทดลอง พบว่า มีประสิทธิผลเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนี้จึงมีความเหมาะสมและสมบูรณ์พร้อม
ที่จะนาไปใช้ ผู้วิจัยจึงได้ดาเนินการขยายผลการวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจานวน 2 หน่วย คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At the
Local Market และหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 2 At Souvenir Shop ใช้ เวลากิ จ กรรมพั ฒ นานั ก เรี ย น
จานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 6 ชั่วโมง ระหว่างวัน ที่ 12 มี นาคม พ.ศ. 2564 – 9
เมษายน 2564
2. ก่อนการใช้รูปแบบ ผู้วิจัยชี้แจงและทาความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แนว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล บทบาทของนักเรียน และบทบาทของครูผู้สอน
ตามรายละเอียดในคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
3. ระหว่างการใช้รูปแบบ (ชั่วโมงที่ 1-6) ดาเนินการดังนี้
3.1 หลังจากเรียนจบแต่ละหน่วย ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบความสามารถการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถการพูดสื่อสารของนักเรียนโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3.2 บั น ทึ ก อั ด คลิ ป วีดี โอในช่ วงจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ขั้ น ตอนที่ 4 และช่ ว งการ
ประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย เพื่อนามาบันทึกความถี่
การใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนลงในแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร
4. หลังการใช้รูปแบบ ดาเนินการดังนี้
4.1 สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จานวน 14 คน เพื่อสะท้อนคิดความสุขในการ
เรียนภาษาอังกฤษ
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4.2 ให้ นั ก เรีย นกลุ่ ม เป้ า หมาย จ านวน 14 คน วาดภาพลงในแบบบั ก ทึ ก ความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเขียนบรรยายใต้ภาพ และเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอั ง กฤษ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การตามกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น ดังนี้
1.ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
บอกวัตถุประสงค์ของการเรียน ทบทวนความรู้เดิม จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Presentation: P)
ให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียน สอนบทสนทนาหรือรูปแบบประโยคในบริบทต่าง
ๆ นักเรียนศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน
กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนในช่วยการขยายผลการใช้
รูปแบบการสอน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเกม 2) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
และ 3) กิจกรรมการสัมภาษณ์
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนฝึกพูดโดยใช้คาศัพท์ รูปแบบประโยคที่เรียน และค้นคว้ าหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง มีการนาเสนอผลงาน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นั ก เรี ย นและครู ช่ ว ยกั น สรุ ป ผลที่ ได้ จ ากการเรี ย น สะท้ อ นสิ่ ง ที่ ได้ เรี ย นรู้ และ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียน
ของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสารของนักเรียนโดยการหาค่าความถี่
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3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สะท้อนคิดความสุขของนักเรียนโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนการขยายผลรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ผูว้ จิ ัยได้นาเสนอขัน้ ตอนการดาเนินการดังตารางที่ 17

การขยายผลการ
ใช้รูปแบบการ
สอน

เพื่อขยายผล
การใช้รูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริม
ความสามารถใน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา

วัตถุประสงค์การวิจัย

นารูปแบบการ
สอนที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้สอน
ให้แก่นักเรียน
กลุ่มขยายผล
โดยจัดการเรียน
การสอนทั้งสิ้น
จานวน 6 ชั่วโมง
โดยใช้แบบ
แผนการวิจัย
แบบ Time
Series Design

การ
ดาเนินการ
นักเรียนชุมนุมภาษา อังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อ. ไทรโยค
จ. กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 14
คน

แหล่งข้อมูล
1. รูปแบบการสอนโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
2. คู่มือกการใช้รูปแบบการ
สอน
3. แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินความสามารถการ
พูดสื่อสารหลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการสอน
4. แบบประเมินความสามารถ
การพูดสื่อสารหลังเรียนจบแต่
ละหน่วย
5. แบบบันทึกการใช้กลวิธีการ
สื่อสาร
6 แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิด
ความสุขในการเรียน
7. แบบบันทึกความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือวิจัย
-

การตรวจสอบ
คุณภาพ
เครื่องมือ

1. ผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 5 ขั้น
1) ขั้นกระตุ้น
2) ขั้นนาเสนอความรู้
3) ขั้นทากิจกรรม
4) ขั้นสื่อสาร
5) ขั้นประเมินผล
2. ทดสอบความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบหน่วยที่ 1 และ
หน่วยที่ 2
3. ผู้วิจัยบันทึกอัดคลิปวีดีโอในช่วงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่ 4 และ
ช่วงการประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย เพื่อนามาบันทึกความถี่การใช้กลวิธีการสื่อสารลงในแบบ
บันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร
4. ผู้วิจัยสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับความสุขในการเรียน
5. ผู้วิจัยให้นักเรียนทาแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเก็บข้อมูล

1.ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา
2.ใช้การวิเคราะห์
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
( x ) และค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ตารางที่ 17 สรุปวิธีดาเนินการขั้นตอนที่ 5 การขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
และความสุ ขในการเรียนโดยใช้บริบ ทท้ องถิ่นสาหรับ นั กเรียนชั้นประถมศึกษา โดยศึกษาระดับ
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอน
ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน ศึ ก ษาพั ฒ นาการด้ า นความสามารถในการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่างการเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ศึกษาความสุขในการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนโดยการใช้รู ปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
และ 3) เพื่ อ ขยายผลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน ในงานวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีดาเนินงานวิจัยซึ่งมีลักษณะเป็นแบบแผนเชิงผสมผสานด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative
Method) เสริมด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ การ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
2. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (Try out)
1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพั ฒ นารูปแบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 1) ผล
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562) ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็น
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ฐาน การสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการ
เรียน 2) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และกรรมการสถานศึกษา และ 3) ผลการศึกษาความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการ ความสนใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
1.1 ผลการวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562) ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน การเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ความสุขในการเรียน
1.1.1 การศึ กษาวิเคราะห์ ห ลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562) ด้านกิจกรรม
พัฒนานักเรียน
1.1.1.1 การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
การศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านการเรียนรู้ เวลา และสาระการจัดการ
เรีย นรู้ โดยก าหนดมาตรฐานการเรีย นรู้เป็ น หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรีย น มุ่ งเน้ น พั ฒ นา
นักเรียนทุกคนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากลโลกและบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ
สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และเพื่อ
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พัฒนาให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพล
โลก หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ
ศาสนา กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ในด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน หลักสูตรมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามที่นักเรียนสนใจเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีการ
พั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม
เสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และพัฒนานักเรียนให้มีศีลธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1.1.1.2 การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ (ฉบับปรับปรุง 2562) ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์มุ่งเน้นให้
นักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและ
สร้างจิตสานึ กของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข โดยการจัดกิจกรรมตามที่นักเรียนสนใจโดยสามารถนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
การเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นที่ ส ามารถน ามาพั ฒ นาตนเอง ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งได้ พั ฒ นารูป แบบการสอน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกาหนดเนื้อหาสาระในกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสามั ค คี ธ รรมานุ ส รณ์ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2562) โดยยึ ด หลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ในการก าหนดกรอบกิ จกรรมพั ฒ นานั กเรีย น
(โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์, 2562)
1.1.2 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ การพั ฒ นารู ป แบบการสอน การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน การสอนการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการเรียน
1.1.2.1 การพัฒนารูปแบบการสอน
ผู้ วิจัยได้สังเคราะห์ องค์ป ระกอบของรูป แบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
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ประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model ตามแนวคิดของ Dick & Carey (2005) และ Joyce &
Weil (2009) ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Analysis) การ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and Development) การทดลองใช้รูปแบบการสอน
(Implement) การประเมินผลรูปแบบการสอน (Evaluation) และการขยายผลการใช้รูปแบบการ
สอน (Dissemination)โดยมี อ งค์ ป ระกอบของรูป แบบการสอน 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก การ
วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และปัจจัยความสาเร็จ
1.1.2.2 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ในงานวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการจัด การ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนา
รู ป แบบการสอน สรุ ป ได้ ว่ า ขั้ น ตอนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานในงานวิ จั ย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ได้แก่
1.ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการ
ใช้กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท
ท้องถิ่น สอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นั ก เรีย นท ากิ จกรรมฝึ ก การออกเสี ย งค าศั พ ท์ รูป แบบประโยค และบท
สนทนาที่เรียน และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง
การพูดบรรยาย และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นั กเรียนได้ ใช้ภ าษาอย่างอิ สระใกล้เคี ยงกับ สถานการณ์ จริง โดยการน า
คาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมา
สร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน
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5.ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ การพูด
เล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
1.1.2.3 การสอนการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนการพูดเพื่อการ
สื่อสาร ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นกระบวนการสอนมากกว่า
รูป แบบของการสอน สอนจากสิ่ งที่ ง่ายไปสู่ สิ่ งที่ ย าก ให้ นั ก เรีย นได้ เรีย นรู้จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด
กิจกรรมและใช้สื่อการสอนที่ หลากหลาย และให้กาลังใจโดยการชมเชย เพื่ อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความมั่นใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ฝึกให้นัก เรียนมีทักษะด้านการออกเสียง การใช้
คาศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และจากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมที่นิยมนามาใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒ นา
ทั ก ษะการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก เรี ย นและสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น ได้แก่ กิจกรรมเกม กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมการ
พูดบรรยาย และกิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
เนื่องจากในงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาโดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ การท่ องเที่ ยวในบริบ ทท้ องถิ่น ซึ่ งนอกจาก
นักเรียนจะได้พฒ
ั นาทักษะการพูดสือ่ สารแล้ว ยังสามารถช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วให้แก่ชมุ ชน
ท้องถิ่นด้วย ทักษะที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาคือความสามารถในการสนทนาและการพูดบรรยาย
เกี่ยวกับสถานที่หรือข้อมูลอื่น ๆ ในท้องถิ่น ดังนั้นในการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและ
การวิจัย ดังนี้ 1) นักเรียนสนทนาเป็นคู่ โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 2) นักเรียนพูดบรรยายตาม
หั วข้อ ที่ กาหนด และ 3) นั ก เรียนตอบค าถามในการสัม ภาษณ์ โดยได้ กาหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์ ไวยากรณ์
ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการสื่อสาร
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1.1.2.4 กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
จากการสั งเคราะห์ ก ลวิ ธี ก ารพู ด เพื่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ น ามาใช้ ป ระเมิ น
ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ ได้แบ่งประเภทกลวิธีการพูด
เพื่อการสื่อสารเป็น 6 กลวิธี ได้แก่ ได้แก่ 1) กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคาภาษา
แม่ ม าใช้ ในการสื่ อ สารโดยอาจพู ด ปะปนกั บ ภาษาที่ ส อง 2) กลวิธีก ารใช้ ค าพู ด แทนหรือ ค าพู ด ที่
ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทนหรือใช้คาพูดที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อ
ความหมาย 3) กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่
ต้องการจะสื่อสารได้ 4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยในการ
สื่อสาร 5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด คือ การใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วยในการสื่อสาร เช่น การใช้
ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย เป็นต้น 6) กลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
สนทนา คือ การหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกหัวข้อสนทนา เรื่องสนทนาที่ตนเองไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถ
สื่อสารต่อได้
1.1.2.5 ความสุขในการเรียน
จากการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านนักเรียน นักเรียนมีความสุข มีความกระตือรือร้น มีความภาคภูมิใจ เห็น
คุ ณ ค่ าของตนเอง 2) ด้ านครู ครูมี ค วามเมตตา จริงใจ และเอื้อ อาทรต่ อ นั ก เรีย นทุ ก คน 3) ด้ าน
ความสัมพันธ์ นักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการ
สอนผ่อนคลาย มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอ 5) ด้านการเรียนรู้ ครู
สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ
และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้
จากการสังเคราะห์หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขในการ
เรียนตามแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้
เพือ่ เสริมสร้างความสุขในการเรียนตามที่ได้สังเคราะห์ ดังนี้
บทบาทครู
1.จัดการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างรายบุคคล
2. จัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ความมั่นใจให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้
นักเรียนสนใจและมีเจตคติทด่ี ใี นการเรียน
3. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค วิธกี ารที่หลากหลาย
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4. มีความรัก ความเมตตาให้แก่นักเรียน
5. เป็นผู้อานวยความสะดวก
6. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
บทบาทนักเรียน
1. สนใจใฝ่เรียนรู้
2. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน
3. นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
1.2 ผลการศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการพั ฒ นารูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
1.2.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานจากการสัมภาษณ์ ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และกรรมการสถานศึกษา
1) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ดัง
ตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมั ภาษณ์
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
กรรมการสถานศึกษา
รวม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (N=10)
จานวน
ร้อยละ
1
1
3
2
2
1
10

10.00
10.00
30.00
20.00
20.00
10.00
100.00

3
4
2
1
10

30.00
40.00
20.00
10.00
100.00

1
1
2
6
10

10.00
10.00
20.00
60.00
100.00

จากตารางที่ 18 พบว่า เมื่อจาแนกตามตาแหน่งหน้าที่การงาน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา คือ
ศึ ก ษานิ เทศก์ จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20.00 เมื่ อ จ าแนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ผู้ ต อบแบบ
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญ ญาโทมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
รองลงมา คือ วุฒิปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 วุฒิปริญญาเอก จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และวุฒิอื่น ๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 เมื่อจาแนกตามประสบการณ์
ในการทางาน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 15 ปี จานวน 6
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 20.00 ประสบการณ์ ในการท างาน 5-10 ปี จานวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 10.00 และ
ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 5 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
2) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒ นารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และกรรมการสถานศึกษา ปรากฏดังนี้
1. ด้านลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนควรเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียน
เป็นสาคัญ เป็นกิจกรรมแบบ Active สนุก น่าสนใจ ตามความต้องการ ความสนใจของนักเรียน เน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและมีโอกาสได้
แสดงออกความสามารถของตนเอง ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และ
ควรฝึกให้เขาสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียนเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของเขาได้จริง กิจกรรม
ต้องน่าสนุก น่าสนใจ เหมาะกับวัย ให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับเพื่อน ได้แสดงความสามารถออกมา แล้วเขาจะ
รู้สึกภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเอง…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…ควรเป็นการสอนแบบ Active Learning เน้นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้พูดโต้ตอบกันในชั้ น
เรียน ปัญหาคือนักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออกทาให้ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้…”
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
“ควรเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เน้นการปฏิบัติ ให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติ ใช้
การจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและเกิด
สมรรถนะการสื่อสาร”
(ศึกษานิเทศก์)
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“นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ทางานร่วมกันกับเพื่อน นักเรียนมีส่วนร่วม (Involvement) โดยผ่าน
การท ากิ จ กรรมแบบ Active ไม่ ใช่ Passive นั ก เรี ย นเบื่ อ ฟั ง ครู บ รรยาย อาจเล่ น เกม Find someone who
นักเรียนเป็นพระเอก ครูแค่สอน model sentences เช่น Do you like? นักเรียนสัมภาษณ์ ถามตอบเพื่อน”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“กิ จ กรรมที่ เน้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง สนุ ก น่ า สนใจ ให้ เด็ ก ได้ ส นทนา และน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน”
(กรรมการสถานศึกษา)

2. ด้านเนื้อหา
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เนื้อหาที่ควรนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนนี้ ควรเป็ น เนื้ อหาที่ นั กเรียนมี ความต้ องการและสนใจเกี่ ยวกั บ สิ่งแวดล้อมหรือบริบ ทใกล้ตั ว
นักเรียน ควรเป็นเนื้อหาที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้ โดย
สอนคาศัพท์ท้องถิ่นก่อน แล้วจึงสอนรูปแบบประโยคที่จะใช้สนทนาในสถานการณ์นั้น ดังตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…เนื้อหาควรเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเด็ก เป็นเรื่องใกล้ตัวในชุมชน ในท้องถิ่น ในชีวิตประจาวัน
และเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ ต้องการเรียนรู้ เพราะหากเขาสนใจ อยากเรียนรู้ เขาจะสนใจและตั้งใจเรียน สามารถ
รับความรู้ได้เต็มที่…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…ควรเน้นสิ่งที่อยู่รอบตัว คือ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน…”
(ศึกษานิเทศก์)
“...เป็นเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง เขาอยากเรียนเรื่องอะไร ให้เขาเสนอมา
ถ้าเขาอยากเรียน เขาต้องทาให้ได้ดี ถ้าเราไปบังคับให้เขาเรียน เขาก็เหมือนไม่อยากเรียน…”
(ศึกษานิเทศก์)
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“…ให้เด็กสามารถนาไปเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวเขาได้ การที่เราสอนอะไรไกลตัวเกินไป เด็กก็อาจ
ขาดความเชื่ อ มโยง หากสามารถเชื่ อ มโยงกั บ สิ่ ง รอบตั ว เขาได้ เขาก็ ส ามารถต่ อ ยอดความคิ ด และสามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจาวัน…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)

3. ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ พบว่า สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่ควรนามาใช้ควรเป็นสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่
อยู่ใกล้ตัวนักเรียน บริเวณโรงเรียน ชุมชน หรือท้องถิ่น เช่น รูปภาพ สื่อของจริง dictionary โทรทัศน์
วีดีโอ คอมพิ วเตอร์ อินเทอร์เน็ ต การสอบถามบุคคลที่เป็ นภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น สถานที่จริง แหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ควรฝึกให้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่
ใกล้ตัว บริเวณโรงเรียน หรือชุมชน เช่น ป่าชุมชน แปลงสมุนไพรไทย หรือสอบถามจากบุ คลลที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…หากไม่มีโอกาสได้ไปแหล่งเรียนรู้ ครูควรใช้สื่อภาพ TV VDO แต่หากสถานที่อยู่ใกล้ ควรพา
เด็กลงพื้นที่…”
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
“…ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดหรือแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพราะหากมีนักท่ องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในชุมชน นักเรียนก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษ อธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังได้…”
(ศึกษานิเทศก์)
“…ควรเป็นของจริง หรือหากไม่ใช่ของจริง ก็ควรเป็นรูปภาพซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สอนได้
ง่ายๆ สอนโดยใช้ศัพท์ใกล้ตัวก่อน…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“…ใช้สิ่งที่อยู่รอบตัว สิ่งที่อยู่ในห้องเรียน สิ่งที่อยู่รอบบ้านเขา และสิ่งที่อยู่ในชุมชน ก็จะเป็นสื่อ
ที่ ให้ เด็ ก ได้ เรีย นรู้ได้ อ ย่า งมี คุ ณ ภาพ ใช้ dictionary หรือ โทรศั พ ท์ สื่อ คอมพิ วเตอร์ อิ น เทอร์เน็ ท รวมถึงข้ อ มู ล
ข่าวสารจาก Wikipedia หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จาก Youtube…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
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“…เป็นของจริง วีดีโอ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ การ์ตูน รูปภาพ…”
(กรรมการสถานศึกษา)

4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า การวั ด ผลประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอั งกฤษควรประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ารครู สั ม ภาษณ์ แ ล้ ว ให้ นั ก เรี ย นตอบค าถาม การก าหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนสนทนาโต้ตอบกัน และการให้นักเรียนบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ บุคคล หรือสิ่ง
ต่าง ๆ และควรประเมินโดย ครู เพื่อน และนักเรีย นประเมินตนเอง ด้านการวัดผลประเมินผลด้าน
ความสุ ข ในการเรี ย นควรประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรม สั ง เกตสี ห น้ า ท่ า ทาง ความ
กระตือรือร้น ความสนใจ การมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรม และควรประเมินโดย ครู เพื่อน และ
นักเรียนประเมินตนเอง ดังตัวอย่างข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…การประเมินด้านการพุดสื่อสาร ควรประเมินจากการพูดสนทนา โต้ตอบ สัมภาษณ์ให้เด็ก
ตอบ หรือให้เล่าอธิบายสถานที่สาคัญ ส่วนการประเมินด้านความสุข ครูควรสังเกตพฤติกรรมว่าเด็กมีสีหน้าแววตา
ท่าทางอย่างไรในขณะร่วมกิจกรรม ยิ้มแย้ม สนุกสนาน ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมมั้ย…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“..เด็กสามารถโต้ตอบได้ ครูอาจเป็นผู้ถามแล้วให้เด็กตอบ หรืออาจกาหนดสถานการณ์แล้วให้
เด็กพูดโต้ตอบกันเอง…”
“…ส่วนความสุข สังเกตจากความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วม เขาเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะ
ทากิจกรรมที่เราจัดให้หรือไม่…”
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
“…ประเมินความสามารถการพุดสื่อสารโดยนักเรียนประเมินตนเอง ครูประเมิน และให้เพื่อน
ของเขาประเมินด้วย…”
“…ประเมินความสุขในการเรียนใช้ Rating Scale โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ตัวนักเรียน เพื่อน ครู…”
(ศึกษานิเทศก์)
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“…การพูดสื่อสารประเมินได้จากการที่ครูสัมภาษณ์ ครูถามแล้วให้นักเรียนตอบ หรือนักเรียน
สามารถบอกข้อมูลส่วนตัวได้ หรือให้นักเรียน 2 คน สื่อสารโต้ตอบกันตามสถานการณ์ที่กาหนดให้…”
“…ความสุขในการเรียนประเมินได้จากการสังเกตสีหน้า แววตานักเรียน ความกระตือรือร้นใน
การร่วมกิจกรรมของเด็ก…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“…การวัดผลประเมินผลด้านการพูดสื่อสารควรให้เด็กได้พูดโต้ตอบสื่อสารกัน และอาจให้ครู
สัมภาษณ์เด็ก แล้วให้เด็กโต้ตอบกลับมา…”
“…การวัดผลประเมินผลด้านความสุขในการเรียน ครูควรประเมินเชิงประจักษ์ ดูว่าเด็กมีรอยยิ้ม
มีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นอยากเข้าห้องเรียน ครูสามารถสังเกตได้ นอกจากการประเมินเชิงประจักษ์
อาจใช้แบบสอบถามเด็ก แต่แบบหลังจะได้ประสิทธิภาพน้อยกว่าแบบแรก…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“…ให้เด็กแบ่งกลุ่มและสนทนากัน…”
“…สังเกตความสุขของเด็กจากความสนใจเรียน ดูสีหน้าท่าทาง ใบหน้าของเขา…”
(กรรมการสถานศึกษา)

5. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
จากการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ประกอบด้านหลักการ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขสาคัญ
และปัจจัยควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
1) หลักการ
หลั ก การของรู ป แบบการสอนนี้ ค วรใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกพูดสื่อสารสนทนาโต้ตอบ
กัน สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกกระบวนการคิด มีการทางานร่วมกับเพื่อน โดยมีการนา
บริบทท้องถิ่นมาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้สามารถนาไปใช้พูดสื่อสาร
ในสถานการณ์จริงได้ ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ควรจัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทากิจกรรมโดยฝึกกระบวนการคิด รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสือ มีการทางานร่วมกันกับเพื่อน แล้ว
สามารถนามารายงานหน้าห้องได้…”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
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“…ควรเป็ น กิ จ กรรมแบบ Active Learning เน้ น การปฏิ บั ติ และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
กระบวนการคิ ด เกิ ด สมรรถนะ สามารถต่ อ ยอดความรู้ พู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ ในสถานการณ์ จ ริ ง หากมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในชุมชน นาเนื้อหาที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ในท้องถิ่น ในชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน…”
(ศึกษานิเทศก์)
“…เน้นกิจกรรมเป็นหลัก ในระหว่างทากิจกรรม แทรกภาษาอังกฤษเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการแปล
ฝึกเด็กให้ คิดวิเคราะห์ ไม่เน้ นท่องจา Activity-based สร้าง motivation ได้ดีมาก สนุก ทาให้ เด็กเกิดแรงจูงใจ
สนุกสนาน…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“…เด็กได้เรียนรู้โดยฝึกพูดภาษาอังกฤษกัน เด็กสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษกันได้…”
(กรรมการสถานศึกษา)

2) วัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรู ป แบบการสอนนี้ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นสามารถพู ด สื่ อ สาร สนทนา
โต้ ตอบภาษาอังกฤษเกี่ ยวกั บ บริบ ทท้ องถิ่น ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้ และเรียนรู้อ ย่างมี ความสุ ข
สนุกสนาน กระตือรือร้น อยากรู้ อยากเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ดังนี้
“…นักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข อยากรู้
อยากเรียน กล้าแสดงออก…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…เด็กสามารถพูดโต้ตอบสื่อสารได้ แนะนาสถานที่ต่าง ๆ ได้ อยากนาเสนอ กระตือรือร้น กล้า
พูด กล้าแสดงออก…”
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
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“…นักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น…”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
“…เด็กพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ และมีความสุข เรียนอย่างสนุกสนาน…”
(กรรมการสถานศึกษา)

3) เงื่อนไขสาคัญ
เงื่ อ นไขส าคั ญ ของรู ป แบบการสอนนี้ ไ ด้ แ ก่ 1) นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นควรมี ค วาม
กระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
คิดวิเคราะห์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 2) ครูผู้สอน ครูควรเป็นนักออกแบบกิจกรรม
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบในการสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความ
สะดวก และจั ด เตรีย มความพร้ อ มด้ านสื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารเรีย นการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด 3) กิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิด
และการเชื่ อ มโยงสู่ ก ารน าไปใช้ ได้ จ ริ ง มี ค วามหลากหลาย สนุ ก สนาน น่ า สนใจสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การเรียนและตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ดังนี้
“…ครูต้องคอยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง พูดสื่อสารได้จริง ทากิจกรรมโดย
ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้ และสามารถเชื่อมโยงนาความรู้ไป
ใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง ปัจจัยที่สาคัญมากอีกหนึ่งปัจจัยคือตัวเด็กนักเรียนเอง ต้องมีความสนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…ผู้ ส อนต้ อ งคอยแนะน า Coaching วางแผนการจั ด กิ จ กรรมเก่ ง ๆ โดยกิ จ กรรมนั้ น ต้ อ ง
สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน รวมทั้งสามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งความรู้เพิ่มเติมได้ ส่วน
นักเรียนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ ให้ความร่วมมือกับครูและเพื่อนในการทากิจกรรมที่ครูจัดให้…”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
“…ครูจัดการเรียนรู้แบบมมีส่วนร่วม Child Center มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง สามารถวางแผน ออกแบบกิจกรรมที่เด็กอยากเรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจของเด็ก
และให้ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ บทสนทนา หรือรูปแบบประโยคที่ต้องใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ…”
(ศึกษานิเทศก์)
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“…นักเรียนควรกระตือรือร้น สนใจบทเรียน ร่วมมือทากิจกรรมเป็นอย่างดี กระหายใคร่รู้ รู้จัก
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ เช่น จากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ Youtube เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ต้อง
รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลนั้น แล้วสามารถนามาเชื่อมโยง create บทสนทนาหรือเล่าบรรยายสถานที่ต่าง
ๆ โดยการนาคาศัพท์และ Patterm รูปแบบประโยคที่ครูสอนตอนแรกมาใช้…”
“…ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก จัดเตรียมกิจกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
เพื่อให้การเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้…”
“…กิจกรรมที่ครูจัดต้องมีความหลากหลาย สนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะสามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การนาไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตจริง ส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ได้…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)

4) ปัจจัย
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนนี้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้ครูดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรี ย นการสอนตามรู ป แบบการสอนนี้ โดยเฉพาะด้ า นการจั ด สรรงบประมาณและด้ า นสื่ อ /
เทคโนโลยี อุปกรณ์ ชุมชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนและ
ช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ที่บ้าน และสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการทากิจกรรม ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ชุมชนควรให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรม เช่น บางครั้ง อาจขอความร่วมมือจากผู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ช่วยให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้แก่นักเรียน…”
“…ผู้ปกครองเห็นความสาคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานได้ฝึกพูด ทบทวนบทสนทนา
ภาษาอังกฤษเมื่อกลับไปถึงบ้าน รวมถึงคอยกวดขันเรื่องงาน หากมีงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทา…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…ผู้ปกครองควรช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจาเป็นต้องใช้...”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
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“…ชุ ม ชนควรให้ ค วามร่ ว มมื อ เช่ น จั ด ทั ว ร์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ม าลง หรื อ หากมี ทั ว ร์
ชาวต่างชาติมาเที่ยวพื้นที่แถวนี้ แล้วให้นักเรียนไปนาเสนอข้อมูลในท้องถิ่นหรือข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น…”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
“…ผู้ ป กครองควรให้ ค วามร่ ว มมื อ คอยอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ลู ก หลาน ห้ อ งเรี ย นก็
เช่นเดียวกัน ถ้าสภาพแวดล้อมดี น่าเรียน เด็กก็อยากเรียน พื้นที่ที่ใช้ทากิจกรรมต้องเหมาะสมกับการให้เด็กได้ทา
กิจกรรมซึ่งมีความหลากหลาย แตกต่างกัน…”
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
“…ชุมชนควรให้ความร่วมมือ ช่วยให้ข้อมูลแก่ครูและเด็ก ๆ อาจช่วยอานวยความสะดวกพาไป
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้…”
(กรรมการสถานศึกษา)

6. ด้านข้อมูลท้องถิ่นที่ควรนามาใช้สอน
จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลท้องถิ่นที่ควรนามาใช้สอนควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
แหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาคัญ วัฒนธรรมประเพณี อาหาร พืช ผัก ผลไม้ ของที่ระลึก
ผลิตภัณ ฑ์ที่ มีชื่อเสียง (OTOP) ของท้องถิ่น อาชีพ ภูมิปัญ ญา บุคคลสาคัญ ในท้องถิ่น ดังตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น บุคคลสาคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น…”
(ผู้อานวยการโรงเรียน)
“…สถานที่ต่าง ๆ อาหารในท้องถิ่นเรา ของที่ระลึก พวก OTOP ต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน เช่น ที่หมู่บ้านห้วยกระทะทอง กลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันทาพริกแกง ลูกอมมะกรูด 3 รส และการละเล่นพื้นบ้าน
อย่างที่หนองขาว อาเภอพนมทวนมีราเหย่ย…”
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
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“…ควรเป็นสถานที่สาคัญในท้องถิ่น เช่น ถ้ากระแซ ทางรถไฟสายมรณะ ประวัติศาสตร์ในชุมชน
โดยพานั ก เรีย นไปสถานที่ จ ริง เกี่ บ กั บ อาหารบ้ า นเราก็ ได้ เช่ น เห็ ด โคนของเมื อ งกาญจน์ การละเล่ น พื้ น บ้ า น
วัฒนธรรมของชนเผ่า และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี ของที่ระลึกในท้องถิ่น และพวกผัก ผลไม้ ต้นไม้…”
(ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา)
“…อาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี อาชีพของคนในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่
สาคัญ บุคลลสาคัญในท้องถิ่น…”
(ศึกษานิเทศก์)

ภาพการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน
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1.2.2 ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการ ความสนใจ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ดังตารางที่ 19 และตารางที่ 20
ตารางที่ 19 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
นักเรียน (N=33)
สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
1. ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
36.37
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
15.15
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
48.48
รวม
33
100.00
2. เพศ
ชาย
18
54.55
หญิง
15
45.45
รวม
33
100.00
จากตารางที่ 19 พบว่า เมื่อจาแนกตามระดับชั้น นักเรียนส่วนใหญ่ กาลังศึกษา
ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 16 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.48 รองลงมาคื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.37 และนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
จานวน 5 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 15.15 เมื่ อจาแนกตามเพศ พบว่า นั กเรียนส่วนใหญ่ เป็ น เพศชาย
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 เพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45
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ตารางที่ 20 ความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล
ความต้องการของนักเรียน
1. ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมเกม
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
กิจกรรมการสัมภาษณ์
กิจกรรมการใช้ภาพ
กิจกรรมสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล
กิจกรรมการแก้ปัญหา
กิจกรรมการแสดงละคร
2. ด้านเนื้อหา
บทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
กาญจนบุรี
การถามตอบเส้นทางท่องเทีย่ วในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์/ของทีร่ ะลึกในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับวัฒนธรรม/ ประเพณี/ท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับพืชผักผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับอาหารในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
บทสนทนาที่รีสอร์ท / โฮมสเตย์ในท้องถิ่น
การพูดคุยเกีย่ วกับอาชีพในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกีย่ วกับสภาพอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี

นักเรียน (N=33)

ลาดับ

จานวน

ร้อยละ

23
13
11
10
10
12
6
4
3

69.70 *
39.39 *
33.33 *
30.30 *
30.30 *
36.36
18.18
12.12
9.09

1
2
3
4
4
6
7
8
9

23

69.70 *

1

22
20
18
16
14
14
13
12
5

66.67 *
60.60 *
54.55 *
48.48 *
42.42
42.12
39.39
36.36
15.15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ตารางที่ 20 ความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล (ต่อ)
ความต้องการของนักเรียน
3. ด้านการวัดผลประเมินผล
3.1 ผู้ประเมิน
ครูประเมิน
นักเรียนประเมินตนเอง
เพื่อนประเมินเพื่อน
ผู้ปกครองประเมิน
วิทยากรประเมิน
3.2 วิธีการประเมิน
การประเมินจากการปฏิบัติจริง
การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในช่วงการเรียนการสอน
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
การประเมินจากการอัดคลิปวีดีโอ

นักเรียน (N=33)

ลาดับ

จานวน

ร้อยละ

33
18
17
14
10

100.00 *
54.55
51.52
42.42
30.30

1
2
3
4
5

25
24
14
5

75.76 *
72.72 *
42.42
15.15

1
2
3
4
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ตารางที่ 20 ความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล (ต่อ)
ความต้องการของนักเรียน
4. ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้
4.1 บุคคลที่ให้ความรู้
ครู
เพื่อน
วิทยากรภายนอก
4.2 สถานที่ที่นักเรียนต้องการเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์
อุทยานแห่งชาติ
ป่าชุมชน
พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด
วัด
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ในห้องเรียน
ร้านอาหารในท้องถิ่น
รีสอร์ท / โฮมสเตย์ในท้องถิ่น
4.3 สื่อเทคโนโลยี/ อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องการใช้เพื่อค้นคว้าหา
ข้อมูลเพิ่มเติม
คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
โทรทัศน์

หมายเหตุ * หมายถึง ข้อมูลที่ถูกเลือกมากที่สุดและนามาใช้ในงานวิจัย

นักเรียน (N=33)

ลาดับ

จานวน

ร้อยละ

33
10
15

100.00 *
30.30
45.45

1
2
3

20
16
15
14
12
10
8
7
6
4

60.61 *
48.48 *
45.45 *
42.42
36.36
30..30
24.24
21.21
18.18
12.12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

33
33
16
8

100.00 *
100.00 *
48.48
24.24

1
1
3
4
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จากตารางที่ 20 พบว่า ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมที่นักเรียน
ต้องการให้นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุดคือ กิจกรรมเกม จานวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.70 และกิจกรรมที่ นั ก เรียนต้ องการให้ น ามาใช้ ในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้น้ อยที่ สุด คื อ
กิจกรรมการแสดงละคร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09
ด้านเนื้อหา เนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากที่สุด คือ
บทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 23 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.70 และเนื้อหาที่นักเรียนต้องการให้นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อยที่สุด คือ การพูดคุย
เกี่ยวกับสภาพอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15
ด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ นั ก เรี ย นต้ อ งการให้ เ ป็ น ผู้ วั ด ผล
ประเมินผลมากที่สุด คือ ครู จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และบุคคลที่นักเรียนต้องการให้
เป็นผู้วัดผลประเมินผลน้อยที่สุด คือวิทยากร จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 เกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินที่นักเรียนต้องการมากที่สุด คือ การประเมินจากการปฏิบัติจริง จานวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.76 และวิธีการประเมินที่ นักเรียนต้องการน้อยที่สุด คือ การประเมินจากการอัดคลิปวีดีโอ
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15
ด้านสื่อ/แหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับบุคคลที่นักเรียนต้องการให้เป็นผู้ให้ความรู้มากที่สุด
คือ ครู จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และบุคคลที่นักเรียนต้องการให้เป็นผู้ให้ความรู้น้อย
ที่สุด คือ เพื่อน จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 เกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนต้องการเรียนรู้มาก
ที่สุด คือ อุทยานประวัติศาสตร์ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 และสถานที่ที่นักเรียนต้องการ
เรียนรู้น้อยที่สุด คือ รีสอร์ท/โฮมสเตย์ในท้องถิ่น จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 เกี่ยวกับสื่อ
เทคโนโลยี/ อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องการใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมมากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เท่ากัน และสื่อเทคโนโลยี/ อุปกรณ์ที่นักเรียน
ต้องการใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติมน้อยที่สุด คือ โทรทัศน์ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24
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ภาพนักเรียนทาแบบสอบถามความคิดเห็น
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุข ในการ
เรียนโดยใช้บ ริบ ทท้ อ งถิ่น ส าหรับ นั กเรียนชั้น ประถมศึก ษา ซึ่ งได้ รับ จากการตอบแบบสัม ภาษณ์
ความคิดเห็นจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง และการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ ความสนใจของ
นักเรียน สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ด้านลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนควรเป็นกิจกรรมที่
เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ เป็นกิจกรรมแบบ Active สนุก น่าสนใจ ตามความต้องการ ความสนใจของ
นักเรียน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกพูดสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวัน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
และมีโอกาสได้แสดงออกความสามารถของตนเอง กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องการและสนใจ ได้แก่ กิจกรรมเกม กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติ กิจกรรมสถานการณ์จาลอง กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง กิจกรรมการสัมภาษณ์
และกิจกรรมการใช้ภาพ
2. ด้านเนื้อหา พบว่า เนื้อหาที่ควรนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนนี้ควร
เป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีความต้องการและสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือบริบทใกล้ตัวนักเรียน เป็น
เนื้อหาที่นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยสอนคาศัพท์ท้องถิ่น
ก่อน แล้วจึงสอนรูปแบบประโยคที่จะใช้สนทนาในสถานการณ์นั้น
3. ด้ านสื่ อ /แหล่ งเรีย นรู้ พบว่า สื่อ /แหล่ งเรียนรู้ที่ ค วรน ามาใช้ ในการจัด การเรียนรู้ต าม
รูปแบบการสอนนี้ควรเป็นสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน บริเวณโรงเรียน ชุมชน หรือท้องถิ่น
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เช่น รูปภาพ สื่อของจริง dictionaryโทรทัศน์ วีดีโอ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสอบถามบุคคลที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่จริง แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4. ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษควรประเมินโดยใช้วิธีการครูสัมภาษณ์แล้วให้นักเรียนตอบคาถาม การกาหนด
สถานการณ์ให้นักเรียนสนทนาโต้ตอบกัน และการให้นักเรี ยนบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ บุคคล หรือสิ่ง
ต่าง ๆ และควรประเมินโดย ครู เพื่อน และนักเรียนประเมินตนเอง ด้านการวัดผลประเมินผลด้าน
ความสุ ข ในการเรี ย นควรประเมิ น โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรม สั ง เกตสี ห น้ า ท่ า ทาง ความ
กระตือรือร้น ความสนใจ การมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรม และควรประเมินโดย ครู เพื่อน และ
นักเรียนประเมินตนเอง
5. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
5.1 หลักการ
หลั ก การของรู ป แบบการสอนนี้ ค วรใช้ ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษโดยการเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
โดยมีการนาบริบทท้องถิ่นมาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ
5.2 วัตถุประสงค์
วัต ถุป ระสงค์ ข องรูป แบบการสอนนี้ ได้ แก่ นั ก เรีย นสามารถพู ดสื่ อสาร สนทนา
โต้ ตอบภาษาอังกฤษเกี่ ยวกั บ บริบ ทท้ องถิ่น ในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้ และเรียนรู้อ ย่างมี ความสุ ข
สนุกสนาน กระตือรือร้น อยากรู้ อยากเรียน กล้าคิด กล้าแสดงออก
5.3 เงื่อนไขสาคัญ
เงื่ อ นไขส าคั ญ ของรู ป แบบการสอนนี้ ไ ด้ แ ก่ 1) นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นควรมี ค วาม
กระตือรือร้น สนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
คิดวิเคราะห์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 2) ครูผู้สอน ครูควรเป็นนักออกแบบกิจกรรม
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบในการสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความ
สะดวก และจั ด เตรีย มความพร้ อ มด้ านสื่ อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ ก ารเรีย นการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด 3) กิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิด
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และการเชื่ อ มโยงสู่ ก ารน าไปใช้ ได้ จ ริ ง มี ค วามหลากหลาย สนุ ก สนาน น่ า สนใจสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การเรียนและตอบสนองความต้องการ ความสนใจของนักเรียน
5.4 ปัจจัย
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนนี้ประสบ
ความสาเร็จ ได้แก่ 1) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ด้านการจัดสรรงบประมาณและด้านสื่อ/เทคโนโลยี อุปกรณ์ 2) ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือโดยการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนและช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียนฝึกพูด
ภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ที่บ้าน 3) ชุมชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียน
สอน
6. ด้านข้อมูลท้องถิ่นที่ควรนามาใช้สอน
ข้อมูลท้องถิ่นที่ควรนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับรูปแบบการสอนนี้มากที่สุด 5 เรื่อง
ได้ แ ก่ บทสนทนาถามตอบเกี่ ยวกับ ข้ อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของจั งหวัด กาญจนบุ รี การถามตอบ
เส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี การพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ของที่ระลึกในท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี การพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ ประเพณี/เทศกาลท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี การพูดคุย
เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
2.1 ผลการออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการสอนครั้งที่ 1 จากข้อมูลพื้นฐาน (R1)
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น ผู้วิจัยได้
นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 1 มาพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการสอน แล้วจัดสนทนา
กลุ่ ม ผู้ เชี่ ย วชาญ (Focus Group Discussion : FGD) จ านวน 7 คน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ าน
ความเหมาะสมของรูปแบบ ร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา (IPPRE Model) มี อ งค์ ป ระกอบของรูป แบบ 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่
หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และปัจจัยความสาเร็จ
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 14

4.2 ความสุขในการเรียน

4.1 ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

4.การวัดและประเมินผล

แผนภาพที่ 14 ร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่นครั้งที่ 1 จากข้อมูลพื้นฐาน R1

ทบทวนความรู้
5.3 ชุมชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม

5.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และช่วย

5.1 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ผลสาเร็จ

5. ปัจจัยที่ส่งผลให้การนารูปแบบไปใช้ให้ประสบ

3.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น
1) ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
2) ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect: R)
5) ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)

1. หลักการ :
สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยมีการนาบริบทท้องถิ่น
มาใช้เป็นเนื้อหาหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
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จากแผนภาพที่ 14 ร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษา (IPPRE Model) ที่ผู้วิจัยพั ฒ นาขึ้น ก่อนการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มี
องค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั งกฤษโดยการเน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
กิจกรรมด้ วยตนเอง สามารถค้น คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยมีการนาบริบทท้องถิ่นมาใช้เป็นเนื้อหาหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 5 ขั้น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน ทบทวนความรู้เดิม จูงใจให้นักเรียนเกิดความ
สนใจ
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ในบริบทท้องถิ่น สอนรูปแบบประโยค
และบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ขั้นตอนแรกครูสอนออกเสียงคาศัพท์ให้นักเรียนฟังก่อน แล้วให้
นักเรียนฝึกออกเสียงตามครู หลังจากนั้นครูสอนออกเสียงรูปแบบประโยค แล้วให้นักเรียนฝึกออก
เสียงตาม หลังจากนั้นครูสอนออกเสียงบทสนททนาในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนฝึกออกเสียง
ตาม
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมซึ่งฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาที่เรียน และ
ค้นคว้าหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับ และสรุปข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง
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4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect: R)
นัก เรียนได้ใช้ภ าษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับ สถานการณ์ จริง โดยการน าค าศัพ ท์ รูป แบบ
ประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค
บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นั กเรียนและครูป ระเมิ น ความสามารถด้ านการพู ด สื่อสารจากผลงานที่ นั ก เรียนน าเสนอ
ร่วมกัน โดยผู้ประเมินได้แก่ ครู เพื่ อน และ ตัวนักเรียนเอง และช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน
สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
4. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษา มีการวัดและประเมินสมรรถนะทดสอบความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ดังนี้
1. นักเรียนสนทนาเป็นคู่ โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้
2. นักเรียนพูดบรรยายตามหัวข้อทีก่ าหนด
3. นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
ในการประเมินทดสอบความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ผู้วิจัย
ประเมินสมรรถนะครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. ความคล่องแคล่ว
4. คาศัพท์
5. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ปัจจัยที่สนับสนุนให้การนารูปแบบไปใช้ประสบผลสาเร็จ
5.1 ผู้บริหารให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้าน
การจัดสรรงบประมาณและด้านสื่อ/เทคโนโลยี อุปกรณ์
5.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
เรียนการสอนและช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ที่บ้าน
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5.3 ชุมชนเห็นความสาคัญและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
ผลจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหมาะสมของร่างรูปแบบการสอน ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ประเด็นสนทนากลุ่ม
ผลการสนทนากลุ่ม
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1. หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม
หลักการยังขาดจุดเด่นของแนวคิดการสอนโดยใช้
หรือไม่ อย่างไร
กิจกรรมเป็นฐาน และการนาเสนอในด้านการใช้
บริบทท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรปรับ
หลักการให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และควร
ตัดประเด็นการให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ซึ่งยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากนัก ควรเน้นการ
ฝึกทักษะพูดสือ่ สารก็เพียงพอและเหมาะกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน
2.วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

มีความเหมาะสมดี

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ควรเพิ่มกิจกรรมให้มคี วามหลากหลายและน่าสนใจ
มากกว่านี้ กิจกรรมการสอนยังไม่สะท้อนหลักการ
สอนโดยใช้เป็นกิจกรรมเป็นฐานเท่าที่ควร และ
ขั้นตอนที่ 4 ควรเปลี่ยนจากคาว่า “ขั้นสะท้อนผล”
เป็น “ขั้นสื่อสาร” เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้มี
โอกาสฝึกพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ
ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง
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ตารางที่ 21 ผลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)
ประเด็นสนทนากลุ่ม
ผลการสนทนากลุ่ม
ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน
4.การวัดและประเมินผล
ควรเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง เกณฑ์การ
ประเมินควรเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดชัดเจนกว่านี้
และควรคานึงถึงระดับความสามารถที่แตกต่างกัน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
5.ปัจจัยความสาเร็จ

ควรเน้นบทบาทนักเรียน บทบาทครู ภาระงาน
กิจกรรมที่มอบหมายให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

ด้านความเป็นไปได้ของการนารูปแบบไปใช้
6.ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการนารูปแบบ มีความเป็นไปได้ แต่เป็นห่วงในเรื่องความสามารถ
การสอนนี้ไปใช้สอนนักเรียนหรือไม่ อย่างไร ด้านการพูดภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันระหว่าง
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7.ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ควรทบทวนคาศัพท์ที่ใช้สอนในแต่ละหน่วย ควร
เพิ่มเติมคาศัพท์ให้ครอบคลุมมากกว่านี้เพื่อให้
นักเรียนสามารถนาไปใช้ฝึกพูดสนทนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละหน่วยได้ และควร
เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นให้มากเพื่อให้การเรียนรู้มี
ความหมายมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนาไปปรับ
ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน
จากตารางที่ 21 ผลการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้
1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการสอน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าหลักการยังขาดจุดเด่นของ
แนวคิ ดการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และการนาเสนอในด้านการใช้บริบทท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ควรปรับหลักการให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น และควรตัดประเด็นการให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ เนื่องจาก
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งยังไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากนัก ควรเน้นการฝึกทักษะพูดสื่อสารก็
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เพียงพอและเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสมดี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากกว่านี้ กิจกรรม
การสอนยังไม่สะท้อนหลักการสอนโดยใช้เป็นกิจกรรมเป็นฐานเท่าที่ควร และขั้นตอนที่ 4 ควรเปลี่ยน
จากคาว่า “ขั้นสะท้อนผล” เป็น “ขั้นสื่อสาร” เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่างอิสระ ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงการวัดและประเมินผลควรเน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง เกณฑ์การประเมินควรเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดชัดเจนกว่านี้ และควรคานึงถึง
ระดับความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่วนปัจจัยความสาเร็จ
ควรเน้นบทบาทนักเรียน บทบาทครู ภาระงาน กิจกรรมที่มอบหมายให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 2)
ด้านความเป็นไปได้ของการนารูปแบบไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ แต่เป็นห่วง
ในเรื่องความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3) ด้านข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าควรทบทวนคาศัพท์ที่ใช้สอนในแต่ละหน่วย
ควรเพิ่มเติมคาศัพท์ให้ครอบคลุมมากกว่านี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ฝึกพูดสนทนาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนในแต่ละหน่วยได้ และควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นให้มากเพื่อให้การ
เรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน

ภาพการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของ
โครงร่างรูปแบบการสอนและเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการสอน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
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2.2 ผลการร่างรูปแบบการสอนครั้งที่ 2 จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
หลังการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขรูปแบบการสอนอีกครั้งและส่งโครงร่างรูปแบบการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนาไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้ โครงร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 5
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุป ระสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
ปัจจัยสนับสนุนในการนารูปแบบการสอนไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 15

4.การวัดและประเมินผล
4.1) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร พู ด สื่ อ ส า ร
ภาษาอั งกฤษ เน้ น การวัด และประเมิ น ผลตาม
สภาพจริ ง จากการที่ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ก ารพู ด
สื่อสาร
4.2) ความสุขในการเรียน

IPPCE MODEL

แผนภาพที่ 15 ร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่น จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

5. ปัจจัยความสาเร็จ
5.1 บทบาทนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
5.2 บทบาทครู เป็นนักออกแบบกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบในการสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความสะดวก และจัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
5.3 กิจกรรม/ภาระงาน เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกกระบวนการคิดและการเชื่อมโยงสู่การนาไปใช้ได้จริง มีความหลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนและตอบสนอง
ความต้องการ ความสนใจของนักเรียน

3.กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น
1) ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
2) ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
4) ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
5) ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)

2. วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน

1.หลักการ: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความสุขในการเรียนผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริบท
ท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน
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จากแผนภาพที่ 15 ร่างรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลังจากสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบ
และรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความสุขในการเรียนผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 5 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการใช้กิจกรรมเกม
หรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ ความรู้เนื้ อหาใหม่ แ ก่นั กเรียนโดยสอนคาศัพ ท์ ภ าษาอังกฤษในบริบ ทท้ อ งถิ่น สอน
รูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาที่เรียน และ
เตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูดบรรยาย
และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นัก เรียนได้ใช้ภ าษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับ สถานการณ์ จริง โดยการน าค าศั พ ท์ รูป แบบ
ประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค
บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
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5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูด
เล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่
ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบ
หน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
4. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให้นักเรียนได้พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง
ๆ โดยมีการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. ความคล่องแคล่ว
4. คาศัพท์
5. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ปัจจัยความสาเร็จ
5.1 บทบาทนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมเป็นอย่างดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
5.2 บทบาทครู เป็นนักออกแบบกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบใน
การสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความสะดวก และจัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่และอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
5.3 กิจกรรม/ ภาระงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงสู่
การนาไปใช้ได้จริง มีความหลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ความสนใจของนักเรียน
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2.3 นารูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ไปตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน อีกครั้ง พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นดังนี้
1) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
รายการประเมิน
S.D. ผลการ ลาดับที่
X
ประเมิน

1. ความเหมาะสมของความเป็นมาและความสาคัญ
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
4.29 0.49
2. ความเหมาะสมของแนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
4.00 0.00
3. ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน
3.1 หลักการ
4.14 0.38
3.2 วัตถุประสงค์
4.43 0.53
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
4.14 0.38
3.4 การวัดและประเมินผล
4.14 0.69
3.5 ปัจจัยความสาเร็จ
3.86 0.38
4. ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการสอนไปใช้
4.1 ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการสอนไปใช้
4.14 0.38
จัดการเรียนรู้
เฉลี่ย
4.16 0.36

มาก

2

มาก

7

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
3
3
8

มาก

3

มาก

-

จากตารางที่ 22 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16 , S.D. = 0.36 ) ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สูดคือ วัตถุประสงค์ (
𝑥̅ = 4.43 , S.D. = 0.53) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ปัจจัยความสาเร็จ (𝑥̅ = 3.86 , S.D. =
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0.38) แสดงว่าโดยภาพรวมรูปแบบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมในระดับมาก สามารถ
นาไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนให้แก่นักเรียนได้
2) ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของคู่ มื อ การใช้ รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ มีต่อคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
ผลการ ลาดับที่
รายการประเมิน
S.D.
X
ประเมิน

1. สาระสาคัญในคู่มือ
1.1 แนวทางในการนารูปแบบการสอนไปใช้
1.2 ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอน
1.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน
1.4 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
1.6 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
2. รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอที่จะทาให้ผู้นาไปใช้
เข้าใจและสามารถดาเนินการเรียนการสอนอย่างราบรื่นและ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน
3. แนวทางในการนารูปแบบการสอนไปใช้มีความชัดเจนเพียง
พอที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน
เฉลี่ย

4.14
4.00
3.80

0.69
0.00
0.84

มาก
มาก
มาก

2
3
8

4.00
3.86
4.20
3.86

0.71
0.38
0.45
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก

3
6
1
6

4.00

0.71

มาก

3

3.98

0.52

มาก

-

จากตารางที่ 23 พบว่า ความคิ ด เห็ น ของผู้เชี่ ยวชาญที่ มี ต่ อคู่ มื อ การใช้รูป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุ ขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.98 , S.D. = 0.52) โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
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เหมาะสมของทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผล (𝑥̅ = 4.20 , S.D. = 0.45) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน (𝑥̅ = 3.80 , S.D. = 0.84) แสดงว่าโดยภาพรวมคู่มือ
การใช้รูปแบบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสมในระดับมาก สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนให้แก่นักเรียนได้
3) ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
ดังตารางที่ 24

X

1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1องค์ประกอบของแผนการ
4.57 0.53 มากที่สุด
จัดการเรียนรู้มีครบถ้วน
1.2องค์ประกอบของแผนการ
4.43 0.53 มากที่สุด
จัดการเรียนรู้มีขั้นตอนและเป็น
ระบบ
2. ความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1จุดประสงค์การเรียนรู้
4.14 0.69
มาก
สอดคล้องกับการวิจัย
2.2จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถ 4.14 0.69
มาก
วัดและประเมินผลได้
3. ความเหมาะสมของเนื้อหา
3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียน 4.29 0.49
มาก
การสอนเรียงลาดับจากง่ายไปยาก
3.2 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียน 4.14 0.69
มาก
ก า ร ส อ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียน 4.14 0.69
มาก
การสอนครบถ้วนและชัดเจน

รายการประเมิน

หน่วยที่ 1
S.D. ผลการ
ประเมิน
0.53
0.53

0.69
0.69

0.49
0.69

0.69

4.57
4.57

4.14
4.14

4.29
4.14

4.14

X

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

หน่วยที่ 2
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.14

4.14

4.29

4.14

4.00

4.43

4.43

X

0.69

0.69

0.49

0.69

0.58

0.53

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 3
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.29

4.14

4.29

4.29

4.00

4.57

4.57

X

0.76

0.69

0.49

0.49

0.58

0.53

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

หน่วยที่ 4
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.14

4.29

4.29

4.14

4.14

4.57

4.57

X

0.69

0.76

0.49

0.69

0.69

0.53

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

หน่วยที่ 5
S.D. ผลการ
ประเมิน

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

4.17

4.29

4.29

4.17

4.09

4.51

4.54

X

0.70

0.70

0.49

0.65

0.64

0.53

0.53

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

เฉลี่ย
S.D. ผลการ
ประเมิน
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8

5

5

8

10

2

1

ลาดับ
ที่

X

3.86
3.86
3.86

4.00

4.14

4.29

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

X

มาก

หน่วยที่ 1
S.D. ผลการ
ประเมิน

4. ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.86 0.38
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.71 0.49
เป็นไปตามลาดับขั้น
4.3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.71 0.49
สอดคล้ อ งและสะท้ อ นให้ เห็ น
ขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานอย่ า ง
ชัดเจน
4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.00
ห ล า ก ห ล า ย น่ า ส น ใ จ
เหมาะสมกับผู้เรียน
5. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน
5.1 สื่อการเรียนการสอน
4.29 0.49
สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้
5.2 สื่อการเรียนการสอน
4.29 0.49
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียน

รายการประเมิน

0.49

0.38

0.00

0.38

0.38

0.69

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 2
S.D.
ผลการ
ประเมิน

4.2
9

4.2
9

4.0
0

3.8
6
3.7
1
3.7
1

X

0.49

0.49

0.00

0.49

0.49

0.38

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 3
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.43

4.29

4.00

3.86

3.86

3.86

X

0.53

0.49

0.00

0.38

0.38

0.38

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 4
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.4
3

4.4
3

4.0
0

3.8
6
3.8
6
3.8
6

X

0.53

0.53

0.00

0.38

0.38

0.69

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 5
S.D. ผลการ
ประเมิน

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)

4.34

4.29

4.00

3.86

3.80

3.86

X

0.5
1

0.4
8

0.0
0

0.5
7
0.4
2
0.3
8

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

เฉลีย่
S.D. ผลการ
ประเมิน

3

5

11

14

16

14

ลาดับที่
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X

4.29

4.00

4.00

3.71

4.12

มาก

มาก

มาก

มาก

X

มาก

หน่วยที่ 1
S.D
ผลการ
ประเมิน

5.3 สื่อการเรียนการสอน
4.29
0.49
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
6.ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วิธีการวัดผลประเมินผล
4.00
0.58
ครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้
6.2 วิธีการวัดผลประเมินผล
4.00
0.58
สอดคล้องกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการ
3.71
0.49
วัดผลประเมินผลมีความ
เหมาะสมชัดเจน
เฉลีย่
4.11
0.51

รายการประเมิน

0.52

0.49

0.58

0.58

0.49

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 2
S.D.
ผลการ
ประเมิน

4.09

3.71

4.00

4.00

4.29

X

0.50

0.49

0.58

0.58

0.49

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 3
S.D. ผลการ
ประเมิน

4.16

3.86

4.00

4.00

0.51

0.38

0.58

0.58

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 4
S.D ผลการ
X
ประเมิ
น
4.43 0.53 มาก

4.13

3.71

3.86

3.86

4.29

X

0.51

0.49

0.38

0.38

0.49

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

หน่วยที่ 5
S.D ผลการ
ประเมิน

ตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ต่อ)

4.12

3.74

3.97

3.97

4.31

X

0.51

0.47

0.54

0.54

0.50

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

เฉลีย่
S.D. ผลการ
ประเมิน

-

17

12

12

4

ลาดับ
ที่
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จากตารางที่ 24 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย
ภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ ามี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.12 , S.D. = 0.51) โดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด จานวน 2 รายการ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้มีครบถ้วน (𝑥̅ = 4.54 , S.D. = 0.53) และ 2) องค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้มีขั้นตอนและเป็นระบบ (𝑥̅ = 4.50 , S.D. = 0.53) และผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
เหมาะสมในระดับมาก จานวน 15 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน (𝑥̅ =
4.34 , S.D. = 0.51) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลมีความ
เหมาะสมชัดเจน (𝑥̅ = 3.74 , S.D. = 0.47) แสดงว่าโดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนที่ได้พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในระดับมากและสามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนให้แก่นักเรียนได้
2.4 ผลการพั ฒ นารู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (IPPCE Model) ที่สมบูรณ์
หลั ง การสั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ จากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของรู ป แบบการสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งประเมินคุณภาพความเหมาะสมของรูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการประเมินค่า Rating
Scale 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการสอนอีกครั้งและเสนออาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เมื่อได้รูปแบบการสอนที่สมบูรณ์ มีคุณภาพสาหรับการนาไปใช้จัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยจึงนาไปใช้ท ดลองสอนนั กเรียน รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข มีองค์ประกอบของ
รูป แบบ 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการจั ด การเรีย นรู้ การวั ด และ
ประเมินผล และปัจจัยความสาเร็จ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 16

แผนภาพที่ 16 รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) ที่สมบูรณ์
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จากแผนภาพที่ 16 รู ป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (IPPCE Model)ที่สมบูรณ์ มีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความสุขในการเรียนผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่น
ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 5 ขั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการใช้กิจกรรมเกม
หรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่น ให้นักเรียน
ทาใบงานคาศัพท์ และสอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาที่เรียน ฝึก
สนทนากับเพื่อนโดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกัน และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดง
บทบาทสมมติ ฝึกพูดบรรยาย และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นัก เรียนได้ใช้ภ าษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับ สถานการณ์ จริง โดยการน าค าศัพ ท์ รูป แบบ
ประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็นประโยค
บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นักเรียนและครูร่วมกัน อภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ การพูดเล่า
บรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้
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เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วย
การเรียนเป็นรายบุคคล
4. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให้นักเรียนได้พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่ าง
ๆ โดยมีการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. ความคล่องแคล่ว
4. คาศัพท์
5. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ปัจจัยความสาเร็จ
5.1 บทบาทนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมเป็นอย่างดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
5.2 บทบาทครู เป็นนักออกแบบกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบใน
การสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความสะดวก และจัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่และอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
5.3 กิจกรรม/ ภาระงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงสู่
การนาไปใช้ได้จริง มีความหลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ความสนใจของนักเรียน
หลังจากปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งได้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
(IPPCE Model) ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้นารูปแบบการสอนนี้ไปใช้ทดลองสอนนักเรียนกลุ่ม Try
out
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3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (Try out)
3.1 ผลการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Try out)
การทดลองการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา (Try out) ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม
ภาษาอั งกฤษ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 โรงเรีย นบ้ านห้ วยกะทะทอง ต.ลุ่ ม สุ่ ม อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี จานวน 14 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยทาการทดลองสอนจานวน 1
หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At Local Market เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเรื่องที่ใกล้ตัว
ก่อนเรียนเรื่องไกลตัว ใช้เวลาจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนจานวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้
เวลา 3 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาทดลองจัดกระบวนการเรียนรู้
5 ขั้นตอนตามรูปแบบการสอน พบว่า
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ
โดยการใช้กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
กิจกรรมที่นามาใช้: การเล่มเกม Find someone who…
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการ
ตอบค าถามเป็ น อย่ า งดี และในระหว่ า งการเล่ น เกม Find Someone who… นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม สนุกสนาน นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพื่อน
ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง : ในระหว่ า งการเล่ น เกม Find Someone who… นั ก เรี ย นบางคนใช้
ภาษาไทยในการสนทนากับเพื่อนเพื่อให้ได้ตอบอย่างรวดเร็วที่สุด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยคอย
สังเกตและกาชับให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษในระหว่างการทากิจกรรม
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ภาพครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนและสอบถามความรู้เดิมเกี่ยวกับผักผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี (Try out)
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในบริบทท้องถิ่น ให้นักเรียนทาใบงานคาศัพท์ และสอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
กิจกรรมที่นามาใช้: การเล่นเกม 5 Questions เพื่อทายคาศัพท์ผักผลไม้ และการ
เปิดคลิปเพลงจาก Youtube
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า ในระหว่างการเล่นเกม 5 Questions นักเรียนรู้สึก
สนุกสนาน แข่งกันตอบคาถาม มีความตั้งใจในการฝึกออกเสียงคาศัพท์ ทาใบงานคาศัพท์ และฝึกออก
เสียงบทสนาทตามครู และในระหว่างการดูคลิปเพลงจาก Youtube นักเรียนมีความตั้งใจและฝึกร้อง
เพลงตามคลิปได้
ข้อควรปรับปรุง: เวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการทากิจกรรม โดย
การเล่นเกม 5 Questions ซึ่งนักเรียนต้องใช้เวลาคิดเพื่อทายคาศัพท์ผักผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี ทาให้นักเรียนทาใบงานไม่เสร็จในเวลาที่กาหนด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยปรับช่วงเวลาที่
ใช้ในการทากิจกรรมเกม 5 Questions ให้กระชับมากยิ่งขึ้น
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ภาพนักเรียนได้เรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับผักผลไม้ทม่ี ชี อ่ื เสียงของจังหวัดกาญจนบุรี
(Try out)
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบ
ประโยค และบทสนทนาที่เรียน ฝึกสนทนากับเพื่อนโดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกัน และเตรียมบท
สนทนาเพื่อแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงถัดไป
กิจกรรมที่นามาใช้: การเล่นเกม Domino และ กิจกรรม Two Circles
ในระหว่างการด าเนิ น กิ จ กรรม พบว่า นั ก เรีย นทุ ก คนมี ค วามตั้ งใจฝึ ก ออกเสี ย งค าศั พ ท์
รูปแบบประโยคและบทสนทนาอย่างกระตือรือร้น ในระหว่างการเล่นเกม Domino นักเรียนทุกกลุ่ม
ได้ร่วมมือกันทากิจกรรมจนสาเร็จ นักเรียนช่วยกันคิดและต่อคาศัพท์อย่างสนุกสนาน ในระหว่างการ
ทากิจกรรม Two Circles นักเรียนทุกคนได้ฝึกพูดสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ และในระหว่าง
การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต นักเรียนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี
ข้อควรปรับปรุง: ในระหว่างการทากิจกรรม Two Circles นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถพูด
จนจบบทสนทนาได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบประโยคยากและยาวเกินไป ไม่เหมาะกับระดับ
ความสามารถของนั ก เรียน ผู้ วิจัย ได้ ป รับ ปรุงแก้ ไขโดยปรับ ค าบางค าในประโยคให้ ง่ายขึ้ น ปรับ
ประโยคในบทสนทนาให้ สั้ น กระชั บ ยิ่ ง ขึ้ น และในระหว่ า งการค้ น คว้ า หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม จาก
อินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงถัดไป นักเรียนบางคนไม่ทราบคาศัพท์ที่ตนเอง
ต้องการพูด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยปรับคาศัพท์ในใบความรู้ให้เป็นคาที่นักเรียนจาเป็นต้องใช้ใน
บทสนทนาเพื่อสามารถนาไปใช้สนทนาได้จริงในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้
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อินเทอร์เน็ตได้มีจานวนไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ท
โฟนแทนหากมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ

ภาพนักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ ฝึกสนทนากับเพือ่ น และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
เตรียมบทสนทนาเพื่อใช้แสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงถัดไป (Try out)
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดย
การนาคาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
มาสร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน
กิจกรรมที่นามาใช้: การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียน ในขณะที่นักเรียนบางคนยังเขินอายและไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียน นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถออกเสียงคาศัพท์และสามารถพูดสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับค่อนข้างดี มีการ
พูดติดขัด หยุดคิดบ้าง
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ข้ อ ควรปรับ ปรุง: นั ก เรี ย นบางคนที่ ยั งขาดความมั่ น ใจในการพู ด ภาษาอั งกฤษ ผู้ วิ จั ย ได้
ปรับปรุงแก้ไขโดยคอยกระตุ้น ให้กาลังใจ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือและส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์กับครู
และเพื่อนมากขึ้น

ภาพนักเรียนแสดงบทบาทสมมติพดู สนทนาเกีย่ วกับผักผลไม้ทม่ี ชี อ่ื สียงของจังหวัดกาญจนบุรหี น้าชัน้
เรียน (Tty out)
5.ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ
ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมที่นามาใช้: ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาท
สมมติของตนเองโดยบอกข้อดีและข้อควรปรับปรุงของตนเองและเพื่อน ช่วยกันสรุปและสะท้อนคิดสิ่ง
ที่ ได้ เรี ย นรู้ นั ก เรี ย นตั้ ง ใจฟั ง และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของกั น และกั น ในระหว่ า งการประเมิ น
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดสื่อสารได้ค่อนข้างดี มีติดขัดบ้าง มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
มากขึ้น ในขณะที่มีนักเรียน 2 คน ยังคงมีปัญหาในการออกเสียงและพูดติดขัด
ข้อควรปรับปรุง: ในระหว่างการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าเวลาไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
โดยนัดหมายนักเรียนเพื่อทาการประเมินในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
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ภาพนักเรียนและครูรว่ มกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน
และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
3.2 ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของการทดลองใช้ รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Try out) ประกอบ
ไปด้วยประเด็นที่ศึกษาดังนี้
3.2.1 ผลการประเมินความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบ
หน่วยที่ 1 ของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Try out) ดังตารางที่ 25 และ ตารางที่ 26
ตารางที่ 25 ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนตาม
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Try out)
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
S.D.
การแปลผล
X
เฉลี่ย (คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
3
2.34
0.43
ดี
At the Local Market
จากตารางที่ 25 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.34, S.D. = 0.43)
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ตารางที่ 26 ผลการประเมิ น พั ฒ นาการความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษรายด้ า น
(Try out)
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
S.D.
การแปลผล
ลาดับ
X
ภาษาอังกฤษ
ด้านการออกเสียง
2.50
0.52
ดี
2
ด้านคาศัพท์
2.64
0.50
ดี
1
ด้านไวยากรณ์
2.14
0.36
พอใช้
4
ด้านความคล่องแคล่ว
2.07
0.27
พอใช้
5
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
2.36
0.50
ดี
3
เฉลี่ย
2.34
0.43
ดี
จากตารางที่ 26 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.34, S.D. = 0.43)
และเมื่อพิจารณารายด้าน เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากสูง สุดไปต่าสุดดังนี้ ด้านคาศัพท์ อยู่ในระดับดี
(𝑥̅ = 2.64, S.D. = 0.50) ด้ า นการออกเสี ย ง อยู่ ใ นระดั บ ดี (𝑥̅ = 2.50, S.D. = 0.52) ด้ า น
ความสามารถในการสื่อสาร อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.36, S.D. = 0.50) ด้านไวยากรณ์ อยู่ในระดับ
พอใช้ (𝑥̅ = 2.14, S.D. = 0.39) และด้านความคล่องแคล่ว อยู่ในระดับพอใช้ (𝑥̅ = 2.07, S.D. =
0.27)
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3.2.2 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
(Try out) ดังตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Try
out)
กลวิธีการพูดสื่อสาร
จานวน (ครั้ง)
ลาดับ
การใช้ภาษาแม่
2
3
การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง
0
4
การพูดโดยอ้อม
0
4
การสร้างคาใหม่
0
4
การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด
10
2
การหลีกเลี่ยงการสนทนา
12
1
รวม
24
จากตารางที่ 27 พบว่า ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดย
ภาพรวมนักเรียนใช้กลวิธีการพูดสื่อสารทั้งหมด 24 ครั้ง โดยกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้มาก
ที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการสนทนา รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่ ส่วน
กลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการสร้างคาใหม่
3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุ ขในการเรียนของ
นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย (Try out)
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่ม Try out ที่มีต่อรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขใน
การเรียน ปรากฏดังนี้
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1. ด้านผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
และภาคภูมิ ใจมากขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้คาศัพ ท์ใหม่ๆ ได้เล่นเกมภาษาอังกฤษ และได้ฝึกพู ด
สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…สนุกดีค่ะ ได้เล่นเกม ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ รู้สึกมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกดีใจที่ได้เรียนคาศัพท์ผักผลไม้ในกาญจนบุรี และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ภูมิใจที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ชอบตอนได้ออกไปอธิบาย พูดกับเพื่อนเกี่ยวกับผักผลไม้หน้าชั้นเรียนครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2. ด้านครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าครูมีความเมตตา จริงใจและเอื้อ
อาทรต่อนักเรียน โดยครูคอยช่วยสอนออกเสียงและช่วยเหลือเวลานักเรียนไม่รู้คาศัพท์ นอกจากนี้ครู
ยังคอยให้กาลังใจทาให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนไม่ยากเหมือนที่รู้สึกตอนแรก ดังตัวอย่างข้อมูลที่ ได้
จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ครูคอยให้กาลังใจและคอยช่วยบอกเวลาไม่รู้คาศัพท์ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…พอไม่เข้าใจ ไม่รู้ตรงไหน ครูก็ช่วยบอกครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ครูคอยช่วย ทาให้รู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่กลัวค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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“…ตอนแรกรู้สึกว่ายาก แต่ครูคอยให้กาลังใจและช่วยบอกคาศัพท์ ช่วยสอนออกเสียง ทาให้รู้สึก
ว่าไม่ยากเหมือนตอนแรกค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

3. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและ
เพื่ อ นมากขึ้ น เนื่ องจากมี โอกาสได้ถามและขอความช่วยเหลือจากครูและได้ท ากิ จกรรมเล่น เกม
ภาษาอังกฤษและฝึกพูดกับเพื่อน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นครับ ได้เล่นเกมสนุกกับเพื่อน…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้ฝึกพูด ได้เล่นเกมกับเพื่อน ทาให้สนิทกันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้ฝึกพูด ได้เล่นเกมสนุกๆ กัน ทาให้สามัคคีกันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ครูและเพื่อนคอยช่วยบอก ช่วยสอน ทาให้สนิทกันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้ตอบคาถามครู ได้เล่นเกม ทากิจกรรมด้วยกันกับเพื่อนๆ ทาให้เกิดความรู้สึกสามัคคี สนิท
กันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

4. ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียนการสอน
ผ่อนคลาย เอื้อ ต่อ การเรียนรู้ มี แ หล่ งเรียนรู้แ ละสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมเพี ย งพอ โดย
นั กเรียนรู้สึ ก สนุ ก สนาน ไม่ เครีย ด ไม่ น่ าเบื่ อหน่ ายเนื่ องจากได้มี โอกาสเล่น เกม ได้ ท ากิ จกรรมที่
หลากหลายร่วมกับเพื่อน และได้ฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ดังนี้
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“…สนุกดีค่ะ ได้เล่นเกม ทาให้ไม่เบื่อ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…สนุกค่ะ ได้ทากิจกรรมหลายอย่าง ไม่ต้องนั่งเรียนอย่างเดียว…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกผ่อนคลายดีค่ะ ได้ถามตอบ ฝึกพูดกับเพื่อน และได้เล่นเกมด้วยกัน…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ไม่เครียด ได้ทากิจกรรมหลายอย่าง และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจริง ๆ ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

5. ด้านการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองได้มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจของตนเอง รู้ สึ ก สนุ ก สนานในการเรี ย น และสามารถเชื่ อ มโยงสิ่ งที่ ได้ เรี ย นไปใช้ ใน
สถานการณ์จริงได้โดยสามารถนาไปสนทนากับชาวต่างชาติเกี่ยวกับบริบทในท้องถิ่นได้ ดังตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ครูให้เลือกพูดเกี่ยวกับผักผลไม้ที่เราสนใจ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ครูให้ทากิจกรรม เล่นเกม ทาให้รู้สึกสนุก อยากเรียน ใม่ง่วงนอนครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เอาไว้สนทนาถามตอบว่าเขาชอบผักผลไม้อะไร และอธิบายเกี่ยวกับผักผลไม้ได้ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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6. ความรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียน
คือการได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุก ได้รู้คาศัพท์ใหม่ๆ และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน ดัง
ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ประทับใจที่ได้เล่นเกมทายชื่อผักผลไม้ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกสนุกที่ได้ทากิจกรรม และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกดีที่ได้เรียนได้รู้คาศัพท์ใหม่ๆ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

7. การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพูดคุย
สนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จ ากการ
สัมภาษณ์ดังนี้
“…นาความรู้คาศัพท์ไว้ใช้เรียนต่อและจะฝึกพูดต่อไปค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เอาไว้ใช้พูดคุยกับชาวต่างชาติเวลาเจอเขาค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…สอนให้น้อง ๆ ฝึกพูดภาษาอังกฤษค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เผื่ออนาคตเราไปทางาน เราจะได้พูดกับชาวต่างชาติได้ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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3.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
จากการให้นักเรียนทาแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยวาดภาพที่แสดงถึงความรู้สึก บรรยากาศหรือสิ่งที่นักเรียน
ประทับใจมากที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน และเขียนคาบรรยายใต้รูปภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิด
ความสุขในการเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดคือ การได้เล่นเกมและทากิจกรรม
สนุกๆ ร่วมกับเพื่อน การได้ฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อน ได้ฝึกพูดบรรยายผักผลไม้ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นภาษาอังกฤษ

ภาพตัวอย่างภาพวาดที่นักเรียนบันทึกในแบบบักทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(Try out)
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุ ขในการเรียนโดยใช้บริบ ท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย)
ผลการประเมิ นการใช้รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรั บ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (กลุม่ เป้าหมาย) ประกอบไปด้วยประเด็นทีศ่ กึ ษาดังนี้
1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนและผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนก่อนนาไป
ใช้ขยายผล
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนประกอบไปด้วยประเด็นที่ศึกษา ดังนี้
2.1 ผลการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2.2 ผลการประเมินพัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
2.3 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของนักเรียน
2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย) และผลการปรับปรุงรูปแบบการสอนก่อนนาไปใช้
ขยายผล
จากการทดลองใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นชุ ม นุ ม ภาษาอั งกฤษ
ระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนสามั คคี ธรรมานุ สรณ์ ต.ลุ่ม สุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุ รี
จ านวน 12 คน ซึ่ งเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ โดยท าการสอนในภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 5 หน่วยการเรียนรู้ ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจานวน 15 ครั้ง
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ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลา 15 ชั่ วโมง และใช้เวลาเพื่อประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน จานวน 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมดจานวน 16 ชั่วโมง
ระหว่ างวัน ที่ 17 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 – 20 มี น าคม พ.ศ. 2564 ผลการศึ ก ษาการทดลองจั ด
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนตามรูปแบบการสอน พบว่า
1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
โดยการใช้กิจกรรมเกม เพลง หรือดูคลิปวีดีโอ สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่มเกม Find someone who…
หน่วยที่ 2 การเล่นเกม Bingo
หน่วยที่ 3 คลิปวีดีโอจาก Youtube
หน่วยที่ 4 คลิปเพลงจาก Youtube
หน่วยที่ 5 คลิปวีดีโอจาก Youtube
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการ
ตอบค าถามเป็ น อย่ า งดี และในระหว่ า งการเล่ น เกม นั ก เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น สนุ ก สนาน
ช่วยเหลือกันและกัน ร่วมมือกันทากิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพื่อน
ในช่วงเล่นเกม และในระหว่างการดูคลิปวีดีโอหรือคลิปเพลง นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและนักเรียน
ส่วนใหญ่ได้ฝึกร้องเพลงตามคลิปอย่างมีความสุข
ข้อควรปรับปรุง: ในระหว่างการเล่นเกม นักเรียนบางคนใช้ภาษาไทยในการสนทนากับเพื่อน
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยคอยสังเกตและกาชับให้นกั เรียนพูดภาษาอังกฤษในระหว่างการทากิจกรรม

ภาพครูจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมและเปิดคลิปวีดีโอ/คลิปเพลง
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2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในบริบทท้องถิ่น ให้นักเรียนทาใบงานคาศัพท์ และสอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่นเกม 5 Questions เพื่อทายคาศัพท์ผักผลไม้
และการเปิดคลิปเพลงจาก Youtube
หน่วยที่ 2 การเล่นเกมตีแมลงวัน และคลิปวีดีโอจาก Youtube
หน่วยที่ 3 เกม Slam
หน่วยที่ 4 เกมปิดตาตีปี๊บ
หน่วยที่ 5 เกม Spin
ในระหว่ า งการด าเนิ น กิ จ กรรม พบว่ า ในระหว่ า งการเล่ น เกม นั ก เรี ย นเล่ น เกมอย่ า ง
สนุกสนาน มีความกล้าแสดงออก แข่งกันตอบคาถาม เมื่อเล่นเกมโดยแบ่งเป็นทีม นักเรียนทุกคนให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมจนงานสาเร็จ ในระหว่างการฝึกออก
เสียงคาศัพท์และบทสนทนา และทาใบงานคาศัพท์ นักเรียนมีความตั้งใจในการฝึกออกเสียงคาศัพท์
ทาใบงานคาศัพท์ และฝึกออกเสียงบทสนทนาตามครูเป็นอย่างดี และในระหว่างการดูคลิปเพลง คลิป
วีดีโอจาก Youtube นักเรียนตัง้ ใจดูและฝึกร้องเพลงตามคลิปได้
ข้อควรปรับปรุง: เวลาที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอในการทากิจกรรมที่
ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการเล่นเกม 5 Questions นักเรียนต้องใช้เวลาคิดและทายคาตอบ
นาน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยปรับจานวนข้อให้เหลือเพียง 5 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 8 ข้อ และใน
ระหว่างการเล่นเกม Spin นักเรียนบางคนใช้เวลาคิดนาน ทาให้เวลาไม่เพียงพอที่จะดาเนินกิจกรรม
อื่นต่อไปได้ ผู้วิจัยได้แก้ไขโดยให้นักเรียนคนถัดไปพูดก่อนแล้วค่อยวนกลับมาให้นักเรียนคนเดิมได้พูด
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ภาพนักเรียนได้เรียนรูค้ าศัพท์ใหม่ รูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านการ
ทากิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบ
ประโยค และบทสนทนาที่เรียน ฝึกสนทนากับเพื่อนโดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกัน และเตรียมบท
สนทนาเพื่อแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงถัดไป
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่นเกม Domino และกิจกรรม Two Circles
หน่ ว ยที่ 2 การเล่ น เกม Hide and Seek และเกม Broken
Sentences Game
หน่วยที่ 3 กิจกรรม Ball Pass
หน่วยที่ 4 กิจกรรม Two Circles
หน่วยที่ 5 กิจกรรม Ball Pass
ในระหว่างการด าเนิ น กิ จ กรรม พบว่า นั ก เรีย นทุ ก คนมี ค วามตั้ งใจฝึ ก ออกเสี ย งค าศั พ ท์
รูปแบบประโยคและบทสนทนาอย่างกระตือรือร้น ในระหว่างการเล่นเกม นักเรียนทุกกลุ่มได้ร่วมมือ
กัน ท ากิ จกรรมจนส าเร็จ นั ก เรียนช่ วยกัน คิ ด และท ากิจกรรมอย่างสนุ กสนาน ในระหว่างการท า
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กิจกรรม Two Circles และ Ball Pass นักเรียนทุกคนได้ฝึกพูดสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษทา
ให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และในระหว่างการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
ตนเองจากอินเทอร์เน็ต นักเรียนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี
ข้อควรปรับปรุง: ในระหว่างการทากิจกรรม Two Circles และ Ball Pass นักเรียนบางคน
ยังเขินอาย ไม่มั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขคาบางคาที่ออกเสียงไม่
ถูกต้อง จนนักเรียนเกิดความมั่นใจและกล้าพูดภาษาอังกฤษ ในระหว่างการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้มีจานวนไม่เพียงพอกับจานวน
นักเรียน ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขโดยอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูลได้

ภาพนักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ ประโยค และบทสนทนาทีเ่ รียนโดยผ่านการทากิจกรรม
ที่หลากหลายและสนุกสนาน
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4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดย
การนาคาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
มาสร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเพื่อน และฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play และ Interview)
หน่วยที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
หน่วยที่ 3 การพูดบรรยายให้ข้อมูล (Describing)
หน่วยที่ 4 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
หน่ วยที่ 5 การฝึ ก ใช้ ภ าษาในสถานการณ์ จ ริ งที่ ถ้ า กระแซและ
สะพานข้ามแม่น้าแคว (Practicing in Real Situation)
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียน ในขณะที่นักเรียนบางคนยังเขินอายและไม่กล้าออกมาพูดหน้าชั้นเรียน นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถออกเสียงคาศัพท์และสามารถพูดสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับค่อนข้างดี มีการ
พูดติดขัด หยุดคิดบ้าง นักเรียนสามารถพูดสนทนาได้คล่องมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความรู้สึกผ่อนคลายในการออกมาแสดงบทบาทสมมติหรือพูดบรรยาย
หน้าชั้นเรียนมากขึ้น ในระหว่างการฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติที่ถ้ากระแซและสพานข้ามแม่น้า
แคว นักเรียนสามารถพูดสื่อสารได้ดี มีความมั่นใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และสนุ กสนานที่ได้มีโอกาสพูด
ภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ข้ อ ควรปรับ ปรุง: นั ก เรีย นบางคนที่ ยั งขาดความมั่ น ใจในการพู ด ภาษาอั งกฤษ ผู้ วิ จั ย ได้
ปรับปรุงแก้ไขโดยคอยกระตุ้น ให้กาลังใจ ให้คาแนะนาและให้ความช่วยเหลือ
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ภาพนักเรียนฝึกใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงโดยการแสดงบทบาทสมมติ และพูด
บรรยายเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี และฝึกพูดสนทนาในสถานการณ์จริง
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ
ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมที่นามาใช้: ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาท
สมมติของตนเองโดยบอกข้อดีและข้อควรปรับปรุงของตนเองและเพื่อน ช่วยกันสรุปและสะท้อนคิดสิ่ง
ที่ ได้ เรี ย นรู้ นั ก เรี ย นตั้ ง ใจฟั ง และยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของกั น และกั น ในระหว่ า งการประเมิ น
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรี ยนเป็นรายบุคคล
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดสื่อสารได้ค่อนข้างดี มีติดขัดบ้าง มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
มากขึ้น ในขณะที่มีนักเรียน 4 คน ยังคงมีปัญหาในการออกเสียงและพูดติดขัด
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ข้อควรปรับปรุง: ในระหว่างการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล พบว่าเวลาไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
โดยนัดหมายนักเรียนเพื่อทาการประเมินในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน

ภาพนักเรียนทุกคนได้รบั การประเมินความสามารถด้านการพูดสือ่ สารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละ
หน่วย
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2.1 ผลการประเมินความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหลังการใช้รูปแบบการ
สอน (กลุ่มเป้าหมาย) ดังตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เรียนตาม
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มเป้าหมาย)
รายการประเมิน
คะแนนเต็ม
S.D.
การแปลผล
ลาดับ
X
เฉลี่ย (คะแนน)
ตอนที่ 1
3
2.37
0.41
ดี
2
การบรรยายให้ข้อมูล
ตอนที่ 2
3
2.50
0.32
ดี
1
การสนทนา
ตอนที่ 3
3
2.34
0.60
ดี
3
การสัมภาษณ์
เฉลี่ยรวม
3
2.40
0.44
ดี
จากตารางที่ 28 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาหลั ง เรี ย นโดยการจั ด กิ จ กรรมตามรู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.44) ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 2 และเมื่ อพิ จารณาผลคะแนนของแต่ละตอน พบว่ า อยู่ในระดับดีทุกตอน โดย
เรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่าสุดดังนี้ ตอนที่ 2 การสนทนา (𝑥̅ = 2.50, S.D. = 0.32)
ตอนที่ 1 การบรรยายให้ข้อมูล (𝑥̅ = 2.37, S.D. = 0.41) และ ตอนที่ 3 การสัมภาษณ์ (𝑥̅ = 2.34,
S.D. = 0.60)
2.2 ผลการประเมินพั ฒ นาการความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กจิ กรรมเป็นฐานหลังเรียนจบ
แต่ละหน่วย (กลุ่มเป้าหมาย) ดังตารางที่ 29 และ ตารางที่ 30
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ตารางที่ 29 พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มเป้าหมาย)
หน่วยการเรียนรู้

คะแนนเต็มเฉลี่ย
(คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
3
At the Local
Market
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
3
At Souvenir Shop
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3
Amazing Culture
of Kanchanaburi
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
3
At Railway Station
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
3
At Landmarks in
Kanchanaburi
เฉลี่ยรวม
3

X

S.D.

การแปลผล

ลาดับ

2.23

0.42

พอใช้

5

2.30

0.37

พอใช้

4

2.40

0.48

ดี

3

2.47

0.49

ดี

2

2.58

0.48

ดี

1

2.40

0.45

ดี

-

จากตารางที่ 29 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.45) และเมื่อ
พิจารณาผลคะแนนของแต่ละหน่วย พบว่า อยู่ในระดับดี 3 หน่วย และอยู่ในระดับพอใช้ 2 หน่วย
โดยเรี ย งล าดั บ คะแนนเฉลี่ ย จากสู ง สุ ด ไปต่ า สุ ด ดั ง นี้ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 At Landmarks in
Kanchanaburi อยู่ ใ นระดั บ ดี (𝑥̅ = 2.58, S.D. = 0.48) หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 4 At Railway
Station อยู่ในระดับ ดี (𝑥̅ = 2.47, S.D. = 0.49) หน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 Amazing Culture of
Kanchanaburi อยู่ในระดับดี ( = 2.40, S.D. = 0.48) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 At Souvenir Shop
อยู่ในระดับพอใช้ (𝑥̅ = 2.30, S.D. = 0.37) และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At the Local Market อยู่
ในระดับพอใช้ (𝑥̅= 2.23, S.D. = 0.42) แสดงว่าในระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
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โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน นักเรียนมีพัฒนาการด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น ยอมรับสมมติฐาน
ข้อที่ 3
ผลการประเมิ น พั ฒ นาการความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษรายด้ าน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มเป้าหมาย) ดังตารางที่
30
ตารางที่ 30 ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษรายด้านระหว่าง
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มเป้าหมาย)
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร ช่วงเวลาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ด้านการออกเสียง
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
เฉลี่ย
ด้านคาศัพท์
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
เฉลี่ย
ด้านไวยากรณ์
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
เฉลี่ย

X

S.D.

2.25
2.33
2.42
2.50
2.67
2.43
2.58
2.67
2.67
2.75
2.83
2.70
2.17
2.17
2.25
2.33
2.42
2.27

0.45
0.49
0.51
0.52
0.49
0.49
0.51
0.49
0.49
0.45
0.39
0.47
0.39
0.39
0.45
0.49
0.51
0.45

การแปล
ผล
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้

ลาดับ
5
4
3
2
1
2
5
3
3
1
1
1
4
4
3
2
1
4

246
ตารางที่ 30 ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษรายด้านระหว่าง
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มเป้าหมาย) (ต่อ)
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร ช่วงเวลาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ด้านความคล่องแคล่ว
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
เฉลี่ย
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร ช่วงเวลาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4
หน่วยที่ 5
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

X

1.92
2.00
2.25
2.33
2.42
2.18
2.25
2.33

S.D.

X

0.29
0.00
0.45
0.49
0.51
0.35
0.45
0.49
S.D.

2.42
2.42
2.58
2.40
2.40

0.49
0.51
0.51
0.49
0.45

การแปล
ผล
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
การแปล
ผล
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ลาดับ
5
4
3
2
1
5
5
4
ลาดับ
2
2
1
3
-

จากตารางที่ 30 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.45)
ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคาศัพท์
อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.70, S.D. = 0.47) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความคล่องแคล่ว
อยู่ในระดับพอใช้ (𝑥̅ = 2.18, S.D. = 0.35)
จากตารางที่ 30 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 17 ผลพัฒนาการความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายด้าน (กลุ่มเป้าหมาย)
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พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
จากการทดสอบหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ (กลุ่มเป้าหมาย)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 5

แผนภาพที่ 17 พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานรายด้าน
จากแผนภาพที่ 17 สรุ ป ได้ ว่ า พั ฒ นาการความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานทั้ง 5
ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการออกเสี ย ง ด้ า นค าศั พ ท์ ด้ า นไวยากรณ์ ด้ า นความคล่ อ งแคล่ ว และด้ า น
ความสามารถในการสื่อสาร มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น โดยด้านการออกเสียง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 ด้านคาศัพท์ หน่วยการ
เรี ย นรู้ ที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.58 และหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.83 ด้ า น
ไวยากรณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 และหน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.42 ด้านความคล่องแคล่ว หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 2.42 และด้ านความสามารถในการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.25และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58
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2.3 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของนักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) ดังตาราง
ที่ 31
ตารางที่ 31 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(กลุ่มเป้าหมาย)
กลวิธีการพูดสื่อสาร
หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย หน่วย รวม ลาดับ
หน่วยการ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
ที่ 4 ที่ 5 (ครั้ง)
เรียนรู้
(ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง) (ครั้ง)
การใช้ภาษาแม่
6
7
7
5
6
31
3
การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
0
0
0
0
0
0
4
ใกล้เคียง
การพูดโดยอ้อม
0
0
0
0
0
0
4
การสร้างคาใหม่
0
0
0
0
0
0
4
การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด
6
8
7
10
9
40
2
การหลีกเลี่ยงการสนทนา
17
14
13
11
8
63
1
รวม
29
29
27
26
23 134
จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดย
ภาพรวมนักเรียนใช้กลวิธีการพูดสื่อสารทั้งหมด 134 ครั้ง โดยกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้มาก
ที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการสนทนา รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่
ส่วนกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการสร้างคาใหม่
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2.4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ส ะท้ อ นคิ ด ความสุ ข ในการเรี ย น
(กลุ่มเป้าหมาย)
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขใน
การเรียน ปรากฎดังนี้
1) ด้านผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น
ภาคภู มิ ใ จในตนเองมากขึ้ น เนื่ อ งจากได้ มี ค วามรู้ ม ากขึ้ น ได้ เล่ น เกมภาษาอั ง กฤษ ได้ ฝึ ก พู ด
ภาษาอั ง กฤษท าให้ ส ามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษได้ ดี ขึ้ น และได้ มี โอกาสออกไปฝึ ก พู ด สนทนากั บ
ชาวต่างชาติจริง ๆ ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“… ได้มีความรู้มากขึ้น ทาให้รู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้เล่นเกมฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้มีความรู้มากขึ้ น ทาให้รู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองมากขึ้น
ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีความกระตือรือร้นมากขึ้น รู้สึกว่าเราพูดได้คล่องและเก่งมากขึ้น
ครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เมื่ อ ก่ อ นพู ด ไม่ ค่ อ ยได้ พอมาเรี ย นเพิ่ ม ก็ พู ด ได้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม เพราะหนู ไ ม่ ค่ อ ยเก่ ง
ภาษาอังกฤษ พอได้ลองทา ลองพูดแล้ว คิดว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ออกนอกสถานที่ และได้คุยกับชาวต่างชาติ ทาให้รู้สึก
ภูมิใจในตัวเองมากขึ้นครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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2) ด้านครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าครูมีความเมตตา จริงใจและเอื้อ
อาทรต่อนักเรียน โดยครูได้ให้ความรู้ใหม่ ๆ คอยช่วยเหลือ แนะนา อธิบายเพิ่มเติมเวลานักเรียนไม่
เข้าใจ ช่วยแก้ไขปัญหา เช่น เวลาที่นักเรียนไม่รู้คาศัพท์บางคาหรือไม่รู้ว่าจะพูดประโยคบางประโยค
อย่างไร นอกจากนี้ครูยังคอยให้กาลังใจและให้การส่งเสริมนักเรียน ไม่กดดันนักเรียน ทาให้นักเรียน
รู้สึกภูมิใจในตนเองและมีความสุขในการเรียน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ครูคอยสอนสิ่งใหม่ ๆ และทาให้หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเอง ตอนแรกหนูรู้สึกว่ ามันยาก แต่พอครู
คอยช่วยเหลือ คอยให้กาลังใจ หนูก็สามารถพูดได้เก่งขึ้นค่ะ….”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เวลามีปัญหา ครูคอยช่วยแนะนาแก้ไขปัญหา เวลาที่ไม่รู้บางคา บางประโยค ครูก็ช่วยบอก
ช่วยสอนครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ครูมีความเมตตามากครับ ครูช่วยสอนนักเรียนให้รู้คาศัพท์ใหม่ พอไม่เข้าใจ ไม่รู้อะไร ครูก็
ช่วยบอก อธิบายให้ฟังครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ครูไม่ได้กดดัน ครูคอยให้กาลังใจ ตอนแรกหนูไม่ค่อยเข้าใจ แต่ครูคอยช่วย ก็ไม่กดดัน รู้สึก
สบายมากค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…มีความสุขมาก ไม่กดดัน ครูคอยช่วยส่งเสริมทุกอย่างค่ะ….”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและ
เพื่อนมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสได้ถามครูเวลาสงสัย ต้องการความช่วยเหลือ และได้ทากิจกรรมเล่น
เกมภาษาอังกฤษและได้ฝึกพูดสนทนากับเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ช่วยเหลือกันและกัน ทาให้
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นักเรียนเกิดความสามัคคี สนิทสนมกันกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ดังนี้
“…มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นครับ เพราะเวลาเราไม่เข้าใจอะไร ก็ไปถามครูได้ ครูคอยช่วยบอก
อธิบายให้…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เราได้เล่มเกมสนุก ๆ ด้วยกัน และฝึกพูดกัน ทาให้เราสามัคคีกันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เวลาเพื่อนไม่รู้ เราก็ช่วยสอนกัน ช่วยเหลือกัน…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เมื่อก่อนหนูชอบอยู่คนเดียว ไม่ค่อยชอบเล่นกับเพื่อนเท่าไหร่ แต่ตอนนี้พอได้เล่นเกม ได้ทา
กิจกรรม ได้เล่นสนุกด้วยกันกับเพื่อน ๆ ทาให้เกิดความรู้สึกสามัคคี สนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

4) ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียนการสอน
ผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ โดยรู้สึก
สนุ ก มี ความสุ ข ผ่ อนคลาย ไม่ ตึงเครียด ไม่ กดดัน เนื่องจากได้เล่น เกมกับ เพื่ อน ท าให้ เกิดความ
สามัคคีกันมากขึ้น และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจริงโดยมีครูและเพื่อนคอยให้กาลังใจ ดังตัวอย่างข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…สนุกดีครับ ได้เล่นกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ มีความสุข ได้ฝึกพูดจริง ๆ ทาให้รู้สึกสนุก…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกผ่อนคลายดีครั บ ไม่กดดัน ได้ถามตอบ ได้เล่นเกมสนุก ๆ มีเครียดเล็กน้อยตอนต้อง
ออกไปพูดหน้าห้อง แต่มีครูและเพื่อนคอยให้กาลังใจ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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“…ดีตรงที่ได้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ไม่ได้นั่งจดอย่างเดียว ทาให้สนุก มีความสามัคคีกันมาก
ขึ้นค่ะ….”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ผ่อนคลายดีค่ะ แหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

5) ด้านการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองได้มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจของตนเอง รู้ สึ ก สนุ ก สนานในการเรี ย น และสามารถเชื่ อ มโยงสิ่ งที่ ได้ เรี ย นไปใช้ ใน
สถานการณ์จริงได้ โดยนักเรียนรู้สึกสนุกในการเรียนเนื่องจากมีโอกาสได้เลือกพูดเรื่องที่ตนเองสนใจ
และต้องการพูด ได้รู้คาศัพท์เพิ่มมากขึ้น และคิดว่าสามารถนาคาศัพท์และประโยคที่ได้เรียนไปใช้พูด
กับชาวต่างชาติได้ จริง เช่น การพูดซื้อขายของ การบอกสถานที่ท่องเที่ยว การบอกข้อมูลเกี่ยวกับ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…รู้สึกสนุก มีโอกาสได้เลือกพูดเรื่องที่สนใจ อยากพูด…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้รู้คาศัพท์และนาไปใช้พูดกับชาวต่างชาติได้ เช่น เวลาเขาหลงทาง เราก็เข้าไปช่วยบอกเขา
ได้…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้ สึ ก สนุ ก ดี เอาไปใช้ พู ด ซื้ อ ขายของ บอกสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
กาญจนบุรีได้…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

253
6) ความรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียน
คือการได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุกและหลากหลายกับเพื่อน ได้ความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้คาศัพท์ใหม่
ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และได้มีโอกาสฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติจริง ทาให้นักเรีย นรู้สึก
มั่นใจและภูมิในในตนเองมากขึ้น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ประทับใจที่ได้ทากิจกรรม เล่นเกมสนุก ๆ หลายอย่างกับเพื่อน ทุกคนมีความสามัคคี ร่วมมือ
กัน รู้สึกไม่กดดัน ได้เรียนสิ่งใหม่ ๆ คาศัพท์ใหม่ ๆ และได้พูดจริง ๆ กับชาวต่างชาติ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกสนุกที่ได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรม และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ประทับใจตรงที่ครูพาไปคุยกับชาวต่างชาติ ทาให้ภูมิใจในตัวเองมากค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้คุยกับชาวต่างชาติ ทาให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น เมื่อก่อนเจอชาวต่างชาติแล้ววิ่งหนี ต่อไปนี้กล้า
พูดมากขึ้นแล้วค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

7) การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพูดคุย
สนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ดังนี้
“…จะนาไปปรับใช้เรียนต่อ ม.1 ที่โรงเรียนใหม่ครับ และหากโตขึ้น ก็เอาไปใช้ในการทางานได้
ครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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“…อีกหน่อยอาจไปทางานขายของให้ชาวต่างชาติ ก็สามารถพูดคุยขายของได้ บอกสถานที่
ท่องเที่ยวได้ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…สอนคนอื่นพูดได้ เช่น สอนน้อง สอนเพื่อน และไว้ใช้พูดภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติได้จริง
ๆ ครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ถ้ามีชาวต่างชาติมาถาม เราก็สามารถตอบได้ เช่น ถ้าเขาหลงทาง เราก็สามารถตอบเขาได้
ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการให้นักเรียนทาแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยวาดภาพที่แสดงถึงความรู้สึก บรรยากาศหรือสิ่งที่นักเรียน
ประทับใจมากที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน และเขียนคาบรรยายใต้รูปภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิด
ความสุขในการเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดคื อ การได้เล่นเกมและทากิจกรรม
สนุ ก ๆ การได้ ฝึ ก พู ด สนทนาภาษาอั งกฤษกั บ เพื่ อ น และการได้ ฝึ ก พู ด สนทนาภาษาอั งกฤษกั บ
ชาวต่างชาติ
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ภาพตัวอย่างภาพวาดที่นักเรียนบันทึกในแบบบันทึกความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (กลุ่มเป้าหมาย)
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ตอนที่ 3 ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บ ริบ ทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา และประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน ประกอบ
ไปด้วยประเด็นที่ศึกษาดังนี้
1. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่น จากการประเมินหลังการใช้รูปแบบการสอน
1. ผลการขยายผลการใช้ รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุ ขในการเรียนโดยใช้บริบ ท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
การขยายผลการใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการนารูปแบบการสอนที่ปรับปรุงแก้ไขหลังจากการ
ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ างไปใช้ กั บ นั ก เรีย นชุ ม นุ ม ภาษาอั งกฤษ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จานวน 14 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทาการขยายผลจานวน 2 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At Local Market
และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 At Souvenir Shop เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนเรียนเรื่องไกล
ตัว ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาทั้งหมดจานวน 6
ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2564 – 9 เมษายน 2564 ผลการศึกษาทดลองจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนตามรูปแบบการสอน พบว่า
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1. ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ
โดยการใช้กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่มเกม Find someone who…
หน่วยที่ 2 การเล่นเกม Bingo
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการ
ตอบคาถามเป็นอย่างดี ในระหว่างการเล่นเกม นักเรียนมีความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม สนุกสนาน
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพือ่ น

ภาพครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนและจูงใจให้นักเรียนสนใจโดยการใช้กิจกรรมเกม
(กลุ่มขยายผล)
2. ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในบริบทท้องถิ่น ให้นักเรียนทาใบงานคาศัพท์ และสอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่นเกม 5 Questions เพื่อทายคาศัพท์ผักผลไม้
และการเปิดคลิปเพลงจาก Youtube
หน่วยที่ 2 การเล่นเกมตีแมลงวัน และ คลิปวีดีโอการสนทนาซื้อ
ขายของจาก Youtube
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ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า ในระหว่างการเล่นเกม นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีความ
กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่มเป็นอย่างดี ในระหว่างการฝึกออกเสียงคาศัพท์และ
ประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความตั้งใจในการฝึกออกเสียงคาศัพท์เป็นอย่างดี และตั้งใจทาใบงาน
คาศัพท์ และในระหว่างการดูคลิปเพลงจาก Youtube นักเรียนมีความตั้งใจฟังและฝึกพูดออกเสียง
ตามคลิปวีดีโอ

ภาพนักเรียนเล่นเกมหลังจากครูสอนคาศัพท์ใหม่และประโยคบทสนทนาใหม่ (กลุ่มขยายผล)
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบ
ประโยค และบทสนทนาที่เรียน ฝึกสนทนากับเพื่อนโดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทกัน และเตรียมบท
สนทนาเพื่อแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงถัดไป
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การเล่นเกม Domino และ กิจกรรม Two Circles
หน่ ว ยที่ 2 การเล่ น เกม Hide and Seek และเกม Broken
Senetnces Game
ในระหว่างการด าเนิ น กิ จ กรรม พบว่า นั ก เรีย นทุ ก คนมี ค วามตั้ งใจฝึ ก ออกเสี ย งค าศั พ ท์
รูปแบบประโยคและบทสนทนาอย่างกระตือรือร้น ในระหว่างการเล่น นักเรียนทุกคนกระตือรือร้น
ร่วมมือกันทากิจกรรม และเล่นเกมอย่างสนุกสนาน นักเรียนช่วยกันคิด ต่อคาศัพท์ และต่อประโยค
บทสนทนาจนงานของกลุ่มสาเร็จตามเป้าหมาย ในระหว่างการฝึกพูดสนทนากับเพื่อน นักเรียนทุกคน
ตั้งใจฝึกพูด ในระหว่างการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ต นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจค้นคว้าหาความรู้ตากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกระตือรือร้น
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ภาพนักเรียนฝึกออกเสียงคาศัพท์ ประโยคบทสนทนา โดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน
และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมแสดงบทบาทสมมติ
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดย
การนาคาศัพท์ รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง
มาสร้างเป็นประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อน
กิจกรรมที่นามาใช้:
หน่วยที่ 1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
หน่วยที่ 2 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนรู้สึกมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมติ
หน้าชั้นเรียนในระหว่างเรียนหน่วยที่ 2 มากกว่าช่วงที่เรียนหน่วยที่ 1 และสามารถพูดภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น มีการพูดติดขัดบ้าง แต่น้อยกว่าช่วงเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
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ภาพนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียนอย่างมั่นใจ
5. ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ
ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการเรียน สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และครูประเมินความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมที่นามาใช้: ในระหว่างการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาท
สมมติของตนเองโดยบอกข้อดีและข้อควรปรับปรุงของตนเองและเพื่อนได้ ช่วยกันสรุปและสะท้อนคิด
สิ่งที่ ได้ เรียนรู้ นั ก เรียนตั้ งใจฟั งและยอมรับ ความคิ ด เห็ น ของกั น และกั น ในระหว่างการประเมิ น
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนทุกคนสามารถพูดสื่อสารได้ดีมากขึ้น มีพัฒนาการดีขึ้น มีติดขัด พูดออกเสียงคาศัพท์และ
ประโยคได้ถูกต้องมากขึ้น

ภาพนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ สรุปและสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
และนักเรียนทุกคนได้รับการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละ
หน่วย (กลุ่มขยายผล)
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2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น จากการประเมินหลังการใช้รูปแบบการสอน
ผลการประเมิ นประสิ ท ธิผ ลของการขยายผลการใช้รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาประกอบไปด้วยประเด็นที่ศึกษาดังนี้
2.1 ผลการประเมินพัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
2.2 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของนักเรียน
2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.1 ผลการประเมิ น พั ฒ นาการความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษ
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มขยายผล) ดังตารางที่ 32
และตารางที่ 33
ตารางที่ 32 พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มขยายผล)
หน่วยการเรียนรู้
คะแนนเต็มเฉลี่ย
S.D. การแปลผล ลาดับ
X
(คะแนน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
3
2.34
0.41
ดี
2
At the Local Market
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
3
2.46
0.46
ดี
1
At Souvenir Shop
เฉลี่ยรวม
3
2.40
0.44
ดี
จากตารางที่ 32 พบว่า ผลการประเมินพัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.44) และเมื่อ
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พิจารณาผลคะแนนของแต่ละหน่วย พบว่า อยู่ในระดับดีทั้ง 2 หน่วย โดยหน่วยการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 At Souvenir Shop อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.46, S.D. = 0.46)
และ รองลงมาคือหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 At the Local Market อยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.34, S.D. =
0.41) แสดงว่าในระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน นักเรียนมี
พัฒนาการด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ตารางที่ 33 ผลการประเมิ น พั ฒ นาการความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษรายด้ าน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (กลุ่มขยายผล)
ความสามารถด้านการพูดสื่อสาร ช่วงเวลาทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
ด้านการออกเสียง
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
เฉลี่ย
ด้านคาศัพท์
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
เฉลี่ย
ด้านไวยากรณ์
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
เฉลี่ย
ด้านความคล่องแคล่ว
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
เฉลี่ย
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
เฉลี่ย
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

การแปลผล

ลาดับ

2.57
2.64
2.61
2.57
2.79
2.68
2.07
2.36
2.22
2.07
2.14
2.11
2.36
2.43
2.40
2.40

0.51
0.50
0.51
0.51
0.43
0.47
0.27
0.50
0.39
0.27
0.36
0.32
0.50
0.51
0.51
0.44

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี

2
1
2
2
1
1
2
1
4
2
1
5
2
1
3
-

จากตารางที่ 33 พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.44)
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุดคือ ด้านคาศัพท์ อยู่ในระดับดี (𝑥̅ =
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2.68, S.D. = 0.47) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ ด้านความคล่องแคล่ว อยู่ในระดับพอใช้ (𝑥̅
= 2.11, S.D. = 0.32)
จากตารางที่ 33 แสดงได้ดังแผนภาพที่ 18 ผลพัฒนาการความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานรายด้าน (กลุ่มขยายผล)
พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
จากการทดสอบหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ (กลุ่มขยายผล)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

แผนภาพที่ 18 พัฒนาการความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาระหว่างเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานรายด้าน (กลุ่มขยายผล)
จากแผนภาพที่ 18 สรุ ป ได้ ว่ า พั ฒ นาการความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มขยายผลระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกเสียง ด้านคาศัพท์ ด้านไวยากรณ์ ด้านความคล่องแคล่ว
และด้านความสามารถในการสื่อสาร มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น โดยด้านการออกเสียง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 ด้านคาศัพท์ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ด้าน
ไวยากรณ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 และหน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.36 ด้านความคล่องแคล่ว หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 และหน่วยการ
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เรียนรู้ที่ 2 มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 2.14 และด้ านความสามารถในการสื่ อสาร หน่ วยการเรียนรู้ที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.36และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43
2.2. ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารของนักเรียน (กลุ่มขยายผล) ดังตารางที่
34
ตารางที่ 34 ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(กลุ่มขยายผล)
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
กลวิธีการพูดสื่อสาร
รวม
ลาดับ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
หน่วยการเรียนรู้
(ครั้ง)
การใช้ภาษาแม่
4
3
7
3
การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง
0
0
0
4
การพูดโดยอ้อม
0
0
0
4
การสร้างคาใหม่
0
0
0
4
การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด
9
7
16
2
การหลีกเลี่ยงการสนทนา
14
12
26
1
รวม
27
22
49
จากตารางที่ 34 พบว่า ผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดย
ภาพรวมนักเรียนใช้กลวิธีการพูดสื่อสารทั้งหมด 49 ครั้ง โดยกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้มาก
ที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงการสนทนา รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่ ส่วน
กลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการสร้างคาใหม่
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2.3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน (กลุ่ม
ขยายผล)
จากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มขยายผลที่มีต่อรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขใน
การเรียน ปรากฎดังนี้
2.3.1 ด้านผู้เรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจ
ในตนเองมากขึ้น เนื่องจากได้ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ใหม่ ได้เล่นเกมภาษาอังกฤษ ได้ฝึกออกเสียง
คาศัพท์และประโยคตามครู และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน นักเรียนรู้สึกว่าตนเองสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ได้ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
ทาให้รู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตัวเองมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะ เพราะได้เรียนแล้วได้ฝึกพูดและได้เล่มเกมสนุก ๆ ด้วย…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้ สึ ก มั่ น ใจมากขึ้ น ค่ ะ เพราะครู ส อนค าศั พ ท์ แ ละพาฝึ ก ออกเสี ย งค าศั พ ท์ แ ละ
ประโยค พอได้ฝึกพูดกับเพื่อน ก็ทาให้มั่นใจและภูมิในในตัวเองมากขึ้นค่ะว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.3.2 ด้านครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าครูมีความเมตตา จริงใจ
และเอื้ออาทรต่อนักเรียน โดยครูได้สอนคาศัพท์และประโยคใหม่ ฝึกออกเสียงคาศัพท์ ประโยค คอย
ช่วยเหลือ แนะนา อธิบายเพิ่มเติม เช่น เวลาที่นักเรียนไม่รู้คาศัพท์บางคาหรือบางประโยค นอกจากนี้
ครูยังคอยให้กาลังใจแก่นักเรียน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
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“…ครูสอนคาศัพท์ใหม่ ๆ สอนให้ออกเสียงคาศัพท์และประโยคตามครู แล้วก็ให้เล่น
เกม และฝึกพูดกับเพื่อน ไม่รู้คาไหน ครูก็คอยบอกค่ะ….
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…พอไม่เข้าใจตรงไหน ไม่รู้ตรงไหน หรือไม่รู้ว่าจะพูดบางคาหรือบางประโยคเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างไร ครูก็ช่วยบอก ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…พอครูชมว่าเก่งมาก ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูทาได้ หนูพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง ขึ้นแล้ว
ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.3.3 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับครูและเพื่อนมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสได้ถามครูเวลาสงสัย ต้องการความช่วยเหลือ และได้ทา
กิจกรรมสนุก เล่นเกมภาษาอังกฤษและได้ฝึกพูดสนทนากับเพื่อน ทาให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือ
กันและกัน สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…รู้สึกสนิทกับครูมากขึ้นค่ะ เวลาสงสัยอะไร ไม่รู้คาไหน แปลว่าอะไร หรืออยากพูด
แต่ไม่รู้จะพูดยังไง ก็ถามครูได้ตลอด ครูก็ช่วยสอน ช่วยบอกให้ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…มีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นค่ะ เพราะได้เล่นเกมและได้ฝึกสนทนากับเพื่อน และตอบ
คาถามครู…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้ฝึกพูด ได้ร่วมทากิจกรรม และเล่นเกมกับเพื่อน ทาให้สนิทกันมากขึ้นค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ได้ฝึกพูดกับเพื่อน ได้เล่นเกมด้วย ทาให้สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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2.3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียนการ
สอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ โดย
นักเรียนมีความรู้สึกสนุกสนาน มีความสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด เนื่องจากได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…สนุกมากครับ ไม่เครียดเลย…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…บรรยากาศสนุกค่ะ หนูชอบตอนเล่มเกมตอบคาถาม…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…สนุกดีค่ะ ได้เล่นกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ มีความสุข…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.3.5 ด้านการเรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองได้มีโอกาสเลือก
เรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึกสนุกสนานในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ใน
สถานการณ์จริงได้ โดยนักเรียนได้มีโอกาสเลือกพูดเรื่องที่ตนเองสนใจและและอยากพูด และคิดว่า
สามารถนาคาศัพท์และประโยคที่ได้เรียนไปใช้พูดกั บชาวต่างชาติได้จริง เช่น การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บริบทท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี การพูดสนทนาซื้อขายของ ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ดังนี้
“…รู้สึกดีที่ครูให้เลือกได้ค่ะ ว่าอยากพูดบรรยายเกี่ยวกับผักผลไม้อะไรก็ได้ที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เราสนใจ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ช่วยแนะนาบอกข้อมูลให้ชาวต่างชาติได้ค่ะ เช่น ทุเรียนมีลักษณะเป็นยังไง…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
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“…เวลาช่วยแม่ขายของ แล้วมีชาวต่างชาติมาซื้อของ ก็สามารถพูดถามตอบกับเขาได้
ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.3.6 ความรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดใน
การเรียนคือการได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุก ได้รู้คาศัพท์ใหม่ๆ และได้ ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ
เพื่อน ทาให้รู้สึกสนุกในการเรียนและรู้สึกภูมิใจในตนเองที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ดังตัวอย่าง
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
“…ตอนเล่นเกมครับ สนุกมาก ไม่เครียดดี และก็ชอบตอนที่ครูให้ฝึกพูดกับเพื่อน…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ประทับใจตอนที่ได้เล่นเกมค่ะ สนุกดี…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…ชอบตอนที่ได้เล่นเกม ตอนครูสอนคาศัพท์ใหม่ และได้ฝึกพูดกับเพื่อนค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…รู้สึกประทับใจตอนที่ครูให้ออกมาหน้าห้อง แล้วพูดสนทนาซื้อขายของกับเพื่อนค่ะ
ทาให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก ๆ ว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้น…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.3.7 การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่ อ พู ด คุ ย สนทนาให้ ข้ อ มู ล กั บ ชาวต่ า งชาติ เพื่ อ แบ่ ง ปั น ความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ อื่ น และพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ดังนี้
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“…จะนาไปไว้ใช้เรียนต่อ ม.1 ค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…เวลาเจอชาวต่ า งชาติ ก็ เข้ า ไปถามตอบบอกความชอบ/ไม่ ช อบได้ และพู ด คุ ย
เกี่ยวกับกาญจนบุรีได้…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…แนะนารุ่นน้อง ช่วยสอนน้องครับ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
“…จะฝึกพูดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และจะนาไปพูดให้พ่อกับแม่ฟังด้วยค่ะ…”
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการให้นักเรียนทาแบบบันทึกความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในช่วงการขยายผลรูปแบบการสอน โดยวาดภาพที่แสดงถึง
ความรู้สึก บรรยากาศหรือสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และเขียนคาบรรยายใต้รูปภาพ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน พบว่า สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจ
มากที่สุดคือ การได้ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น การได้เล่นเกม การทากิจกรรม และการได้ฝึก
ปฏิบัติพูดสนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อน
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ภาพตัวอย่างภาพวาดที่นักเรียนบันทึกในแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ (กลุ่มขยายผล)
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จากผลการนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาไปทดลองใช้และขยายผลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สรุปได้ว่า รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนได้ โดยนักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรูปแบบการสอนนี้ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการ
เรียน นั กเรียนมี ความคิดเห็ นว่ารู้สึกสนุ ก มีความสุขในการเรียนเพราะได้ทากิจกรรม ได้เล่น เกม
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้เกิดความสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น นักเรียน
รู้สึกมั่นใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้นเพราะหลังจากที่ได้รับความรู้จากครู นักเรียนมีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการฝึกพูดสนทนากับเพื่อนและออกไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อฝึกพูดสนทนากับ
ชาวต่างชาติ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒ นาและหาคุณ ภาพของรูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 2.1) เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 2.2) เพื่อศึกษา
พัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่าง
การเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 2.3) เพื่อศึกษาการใช้กลวิธีการ
พู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาในระหว่ า งเรี ย นตามรู ป แบบการสอน
ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน 2.4) เพื่ อ ศึ ก ษาความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และ 3) เพื่อ
ขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษและความสุ ข ในการเรี ย นโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาและประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดาเนินงานวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
แผนเชิ ง ผสมผสานด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Method) เสริ ม ด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Methods) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 จานวน 12 คน และ
นาไปขยายผลแก่นักเรียนชุมนุมภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านวัง
โพธิ์ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 14 คน ใช้แบบแผนการทดลอง
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แบบการทดสอบกลุ่มเดียวตามระยะเวลา (One Group Time Series Design) และแบบการทดสอบ
กลุ่มเดียวหลังการทดลอง (One Group Posttest Only Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅) ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้
สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอั งกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ผลการวิจยั สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้ องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) พบว่า รูปแบบการสอนนี้มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5
ประการ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
3.1) ขั้ น กระตุ้ น (Inspire: I) 3.2).ขั้ น น าเสนอความรู้ (Present: P) 3.3) ขั้ น ปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
(Practice: P) 3.4) ขั้น สื่ อ สาร (Communicate: C) และ 3.5) ขั้น ประเมิ น ผล (Evaluate: E) 4)
การวั ด และประเมิ น ผล และ 5) ปั จ จั ย ความส าเร็ จ จากการหาคุ ณ ภาพของรู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษและความสุ ขในการเรีย นโดยใช้บ ริบ ทท้ องถิ่น สาหรับ นั กเรียนระดั บ
ประถมศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยอมรับสมมติฐานข้อที่
1
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า
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2.1 ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้บริบทท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2
2.2 พัฒ นาการด้านความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสูงขึ้นโดยเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่าสุด
ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ระดับดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระดับดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระดับดี หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 ระดับ พอใช้ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระดับพอใช้ แสดงว่าในระหว่างเรียนตาม
รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน นั ก เรีย นมี พั ฒ นาการด้ านการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
2.3 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่าง
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด
รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่ ส่วนกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้
นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการ
สร้างคาใหม่
2.4 ความสุขในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า ความสุขในการเรียนของนักเรียน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียน นักเรียนรู้สึกมี
ความมั่นใจ มีความกระตือรือร้น ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น 2) ด้านครู นักเรียนคิดว่าครูมีความ
เมตตา จริงใจและเอื้ออาทรต่อนักเรียน 3) ด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนและครู นักเรียนคิดว่าตนเองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนมากขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียน
การสอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ
5) ด้ า นการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ตนเองได้ มี โอกาสเลื อ กเรี ย นตามความสนใจของตนเอง รู้ สึ ก
สนุกสนานในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 6) ด้านความรู้สึก
ประทับใจ สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียนคือการได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุก
และหลากหลายกับเพื่อน ได้ความรู้ใหม่ ได้เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และได้
มีโอกาสฝึกพูดสนทนากับชาวต่างชาติจริง และ 7) ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพูดคุยสนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ และเพื่อแบ่งปัน
ความรู้ให้แก่ผู้อื่น
3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอน
ผลการประเมิ นประสิ ท ธิผ ลของการขยายผลการใช้รูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็ นฐานเพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย
3.1 พัฒ นาการด้านความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสูงขึ้น
3.2 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่าง
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด
รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่ ส่วนกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้
นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการ
สร้างคาใหม่
3.3 ความสุขในการเรี ยนของนักเรียนกลุ่มขยายผลที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า ความสุขในการเรียนของนักเรียน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียน นักเรียนรู้สึกมี
ความมั่นใจ มีความกระตือรือร้ น ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น 2) ด้านครู นักเรียนคิดว่าครูมีความ
เมตตา จริงใจและเอื้ออาทรต่อนักเรียน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู นักเรียนคิดว่าตนเองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนมากขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียน
การสอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ 5)
ด้านการเรียนรู้ นักเรียนคิดว่าตนเองได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึกสนุกสนาน
ในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 6) ด้านความรู้สึกประทับใจ
สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียนคือการได้เล่นเกม ได้ทากิจกรรมที่สนุก ได้รู้คาศัพท์
ใหม่ๆ และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน และ 7) ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่
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สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพูดคุยสนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ เพื่อแบ่งปันความรู้
ให้แก่ผู้อื่น และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจ กรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. จากผลการพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า
รูปแบบมีคุณ ภาพเหมาะสมในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16, S.D. = 0.36) ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1
สามารถนาไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุ ข ในการเรี ย นโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรับ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา (IPPCE Model) ถู ก
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการดาเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของรุ จิ ร าพร รามศิ ริ และมาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ์ (2558) ซึ่ ง พบว่ า รู ป แบบการสอนที่ ถู ก พั ฒ นาและ
ดาเนินการตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบมีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะนาไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ แ ก่นั ก เรียนได้ โดยในการพั ฒ นารูป แบบการสอนครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ท าการวิเคราะห์ ข้อมู ล
พื้นฐานที่ เกี่ย วข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒ นารูปแบบการสอน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสุขในการ
เรียน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของทฤษฎี แนวคิดที่มีความคล้ายคลึง สอดคล้องกัน ได้รูปแบบการ
สอนที่ ส มบู รณ์ ยิ่งขึ้ น รวมทั้ งมี ก ารสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารโรงเรีย น ครูหั วหน้ าฝ่ายวิชาการ ครูผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการสอนและการสารวจความต้องการ ความสนใจของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่
4-6 การขอคาแนะนาจากอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย การขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสอน และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
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รูปแบบการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) มีความ
เหมาะสมที่จะนาไปใช้จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ สาหรับแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development)
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2555) และการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ ADDIE Model ตามแนวคิด
ของ Dick & Carey (2005) ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
(Analysis) การออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน (Design and Development) การทดลองใช้
รูปแบบการสอน (Implement) การประเมินผลรูปแบบการสอน (Evaluation) และการขยายผลการ
ใช้รูปแบบการสอน (Dissemination) รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการออกแบบเชิงระบบ
จะช่วยส่งผลให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ ทาให้
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคล่องตัว ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (กาญจนา คุณา
รักษ์, 2545)
2. จากผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่ อส่งเสริม ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า
2.1 ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
และความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 0.44) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการสอนที่ตอบสนองความสามารถด้านพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของ
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ เยาวเรศ ภักดีจิตร (2557), ณัฐวุฒิ สกุณี (2559), McGrath & MacEwan
(2011), Limbu (2012) ซึ่งระบุว่าการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning)
ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนพัฒ นาทั้ งความรู้ เนื้อหา ทั กษะ ประสบการณ์ ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ใน
สถานการณ์ จ ริ ง ได้ เป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ โดยผ่ า นการลงมื อ ท าจริ ง เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ไม่เน้นให้นักเรียนท่องจาแต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทใน
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) นักเรียนกล้า
คิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนมากขึ้น และ
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มีความสุขในการเรียน การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการ
ลงมือทา (Learning by doing) ของ John Dewy จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Nunan, 2004) สอดคล้องกับผลการวิจัยของเพ็ญนภา ตลับกลาง (2562)
ซึ่งพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอั ง กฤษสู ง ขึ้ น มี ค วามคงทนในการจ าค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษมากขึ้ น และมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และผลการวิจัยของ Aslem, Ahamed, & Mazherm (2015) ซึ่ งพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในขั้นที่ 4 ขั้นสื่อสาร (Communicate: C) ครู
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาพูดหน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่ อนฟังโดยสามารถเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริบทในจังหวัดกาญจนบุรีที่ตนเองสนใจ การที่นักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความต้ อ งการ ความสนใจของตนเองส่ งผลให้ นั ก เรีย นมี ค วามกระตื อ รือ ร้น อยากรู้ อยากเรีย น
สอดคล้องกับ (Nunan, 1988) ซึ่งกล่าวว่าหากผู้เรียนมีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน
การที่ผู้เรียนได้เรียนตามที่ตนต้องการและสนใจจะทา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนและ
ประสบความสาเร็จในการเรียนมากขึ้น
2.2 พัฒ นาการด้านความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสูงขึ้น ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนนี้
เป็ น กิจกรรมที่ ส นุ กและหลากหลาย โดยเปิ ดโอกาสให้ นั กเรียนทุ กคนได้ มีโอกาสร่วมท ากิจกรรม
นักเรียนได้เล่นเกมกับเพื่อน ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนโดยมีครูคอย
ให้กาลังใจและช่วยเหลือ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มั่นใจและภูมิใจในตนเองมากขึ้น
รู้สึกสนุกต่อการเรียน และมีแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ ขวัญเนตร คาวีวงศ์ (2555) และพระ
มหาบุญนา ฐานวีโร (2560) ซึ่งระบุว่า ความสุขในการเรียนเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขน้ึ เนือ่ งจากนักเรียนจะเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ รูส้ กึ สนุก และมีแรงจูงใจ
ในการเรีย น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิจั ย ของ ลั ด ดา หวังภาษิ ต (2557) พบว่า รูป แบ บการเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษที่ เสริม สร้างความสุ ขในการเรียนรู้ของนั กเรียนชั้น ประถมศึ กษาส่งผลให้ นั กเรีย นมี
พัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่ละช่วง (5 ช่วง) สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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เมื่อพิจารณาความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านคาศัพท์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคาศัพท์ในใบความรู้มาก
เพียงพอสาหรับการนามาใช้พูดสื่อสารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้
สื่อที่นามาใช้ในการกิจกรรมการเรียนรู้คาศัพท์ซึ่ งผู้วิจัยใช้ในทุกหน่วยการเรียนรู้คือ เกม บัตรภาพ
และบัตรคาศัพท์ ซึ่งสื่อที่นามาใช้ในการสอนคาศัพท์ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกสนุก ไม่เบื่อหน่าย เกิดความ
สนใจ เกิ ด การรั บ รู้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และคงทน สอดคล้ อ งกั บ กุ ศ ยา แสงเดช (2548) ซึ่ ง กล่ า วว่ า
พัฒ นาการของนักเรียนและธรรมชาติของการเรียนรู้คาศัพท์ของผู้เรียน คือ การใช้เกม และบัตร
คาศัพท์ฝึกภาษา เนื่องจากเกมและบัตรคาศัพท์ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและสนุกกับการเรียน
ภาษามากขึ้น การใช้เกมและบัตรคาศัพท์เป็นสื่อการสอนที่สามารถนามาช่วยพัฒนาทักษะ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะสามารถระลึกขึ้นมาได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องนาไปใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกมและบัตรคาศัพท์เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทาให้
ผู้ เรี ย นมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าภาษาอั ง กฤษและเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ramadhaniart (2016) ซึ่ง
พบว่ า นั ก เรีย นมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การเรี ย นค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษโดยการเล่ น เกมท าให้ รู้ สึ ก สนุ ก
น่าสนใจ ท้าทาย นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีมากขึ้นในการเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และ Supriatin
and Rizkilillah (2018) กล่าวว่าบัตรภาพและบัตรคา (Flashcards) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนจดจาคาศัพท์ได้มากขึ้น สามารถนามาใช้สอนคาศัพท์ที่ครูต้องการให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ประกอบกับคาศัพท์ที่นามาใช้ในการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นซึ่งเป็น
เรื่องใกล้ตัวนักเรียน พบเห็นในชีวิตประจาวันของตนเอง นักเรียนจึงเกิดความสนใจและสามารถจดจา
และออกเสี ย งค าศั พ ท์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี สอดคล้ อ งกั บ Brock (1990) ซึ่ ง กล่ า วว่ า ในการสอน
ภาษาต่ างประเทศ การเลื อ กเนื้ อ หาที่ น ามาใช้ ส อนซึ่ งเป็ น เรื่อ งที่ นั ก เรีย นสนใจและเกี่ ย วข้ อ งกั บ
วัฒนธรรมของตนเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนภาษาต่างประเทศได้ เนื่องจากเป็น
เนื้อหา บุคคล สถานที่ ประวัติศาสตร์ที่นักเรียนคุ้นเคย ทาให้นั กเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้น
เกิดความรู้สึกสนุกกับการเรียน ความรู้เดิมด้านวัฒนธรรมช่วยให้สามารถจดจาและระลึกข้อมูลได้ดีขึ้น
(Cowen & Garrity, 2004) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kanoksilapatham (2018) ซึ่งพบว่าหลัง
การจัด การเรีย นการสอนโดยน าค าศั พ ท์ เกี่ ยวกั บ บริบ ทท้ องถิ่น ไปใช้ส อนให้ แก่ นั ก เรียนระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน และนักเรียน
มีความรู้เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่าความสามารถด้านการพูด
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สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษด้ า นที่ นั ก เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ด้ า นความคล่ อ งแคล่ ว ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากนักเรียนขาดการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน และนักเรียนไม่มี
ความรู้ด้านคาศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษมากเพียงพอ สอดคล้องกับ นงสมร
พงษ์พานิช (2554) ซึ่งระบุว่าปัญหาของการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ได้แก่ การขาดการ
ฝึกฝนทักษะการพูดสื่อสาร การขาดความรู้และทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่จะนามาใช้ในการพูด
สื่อสาร การขาดเจตคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษ และการขาดทักษะเรียบเรียงความคิดในการพูด
นาเสนอความคิดเห็น
2.3 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระหว่าง
เรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนใช้
กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด และการใช้ภาษาแม่
ส่วนกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ การใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง การพูดโดยอ้อม และการสร้างคาใหม่ จากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกความถี่ของการใช้
กลวีการพูดสื่อสาร พบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนาโดยการยกเลิกข้อมูลการสนทนา
หยุดการสนทนากลางคัน เมื่อไม่สามารถดาเนินบทสนทนาต่อไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งยังคงมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้ อย รู้คาศัพท์
น้อยและขาดการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถพูดดาเนินบทสนทนา
ต่อไปได้จนจบบรรลุวัตถุประสงค์ของการพูด ผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาระดับต่ามักใช้กลวิธี
การหลีกเลี่ยงการสนทนา (Bialystok, 1990; Dornyei & Scott, 1997; Dornyei & Cohen, 2002;
Nakatani, 2005) สอดคล้องกับอารีย์ วรรณรักษ์ (2545) ซึ่งระบุว่า ผู้เรียนที่ความสามารถด้านการ
สื่อสารระดับต่าจะใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนามากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร
ระดับปานกลาง ในขณะที่ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการสื่อสารระดับสูงไม่ใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยง
การสนทนาเลย ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรี ยนมีความสามารถมากพอที่จะพูดสื่อสารสนทนาต่อไปจนจบได้
หรือไม่ก็ใช้กลวิธีการสื่อสารอื่นแทนกลวิธีการหลีกเลี่ยง ความสามารถของผู้เรียนมีผลต่อความถี่ของ
การใช้กลวิธีในการสื่อสาร ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช้กลวิธีทางการสื่อสารในความถี่ที่น้อย ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีความสามารถทางการสื่อสารต่า เนื่องจากการใช้กลวิธีทางการสื่อสารนั้นใช้เพื่อ
ชดเชยความรู้ด้านคาศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เพียงพอ (ทวีศักดิ์ ชูมา, 2560) ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้อง
กั บ ผลการวิ จั ย ของ Imane (2017) ซึ่ ง พบว่ า ในการศึ ก ษาผลการใช้ กิ จ กรรมการพู ด สื่ อ สาร
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ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูด กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนาเป็นหนึ่งในกลวิธีการสื่อสารที่
ผู้เรียนใช้มากที่สุด
2.4 ความสุ ข ในการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยการใช้ รู ป แบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า ความสุขในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ 1) ด้ า นผู้ เรี ย น นั ก เรี ย นรู้ สึ ก มี ค วามมั่ น ใจ มี ค วาม
กระตือรือร้น ภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ๆ ได้เล่นเกมภาษาอังกฤษ มี
โอกาสได้ฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษ และได้มีประสบการณ์พูดสนทนากับชาวต่างชาติจริง ๆ 2) ด้าน
ครู นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ครู มี ค วามเมตตา จริ งใจและเอื้ อ อาทรต่ อ นั ก เรี ย น โดยครู ได้ ให้ ค วามรู้ คอย
ช่วยเหลือ แนะนา อธิบายเพิ่ม เติมเวลานักเรียนไม่เข้าใจ ช่วยแก้ไขปัญ หา ให้กาลังใจและให้การ
ส่งเสริมนักเรียน 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู
และเพื่อนมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสได้ถามครูเวลาสงสัย ต้องการความช่ วยเหลือ และได้ทากิจกรรม
เล่นเกมภาษาอังกฤษและได้ฝึกพูดสนทนากับเพื่อน ทาให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน
สนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนผ่อนคลาย
เอื้อต่ อการเรียนรู้ มี แ หล่ งเรียนรู้แ ละสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพี ยงพอ โดยรู้สึกสนุ ก มี
ความสุข ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด ไม่กดดัน มีความเป็นกันเอง 5) ด้านการเรียนรู้ นักเรียนคิดว่า
ตนเองได้มี โอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึกสนุกสนานในการเรียน และสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยนักเรี ยนรู้สึกสนุกที่มีโอกาสได้เลือกพูดเรื่องที่
ตนเองสนใจ และคิดว่าสามารถนาคาศัพท์และประโยคที่ได้เรียนไปใช้พูดกับชาวต่างชาติได้จริง 6)
ด้านความรู้สึกประทับใจ สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียนคือการได้เล่นเกม ได้ทา
กิจกรรมที่สนุก ได้รู้คาศัพท์ใหม่ ๆ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนและได้มีโอกาสฝึกพูดสนทนากับ
ชาวต่างชาติ และ 7) ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนคิดว่าสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการนาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพ
ในอนาคต เพื่อพู ดคุยสนทนาให้ข้อมูลกับชาวต่างชาติ และเพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายตาม
แนวคิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-Based Learning : ABL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการ
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เรียนรู้ด้วยการลงมือทา (Learning by doing) ของ John Dewy นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สนุก น่าสนใจ เช่น การเล่นเกมทางภาษา การดูค ลิปวีดีโอ
เพลงจาก Youtube การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกประสบการณ์จริงนอกสถานที่ เป็นต้น เป็นการ
เรียนการสอนที่ไม่เน้นการท่องจา แต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ฝึกพูดสนทนาสื่อสารได้จริงทั้งกับเพื่อน
และชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือทาจริง นักเรียนมีโอกาสได้เลือกพูด
สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อหรือเรื่องที่ตนเองสนใจในบริบทท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่นักเรียน
คุ้นเคยและเป็นเรื่องใกล้ตัว ทาให้นักเรียนรู้สึกสนุก อยากรู้ อยากเรียน เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
และสามารถนาไปใช้พูดสนทนาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้จริงในชีวิตประจาวัน
โดยมีครูผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงคอยอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ เป็นนักออกแบบกิจกรรม และ
เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557; ณัฐวุฒิ สกุณี, 2559; Limbu, 2012) ส่งผล
ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ที่ลึกซึ้งและ
คงทนมากขึ้น และมีความสุขในการเรียน (เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557; ณัฐวุฒิ สกุณี, 2559; McGrath
& MacEwan, 2011; Limbu, 2012) สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ Aslem, Ahamed, &
Mazherm (2015) พบว่าผู้เรียนทั้งหมดรู้สึกประทับใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้ น เนื่ องจากผู้ เรียนที่ เรียนอย่ างมี ค วามสุ ขก็ จะส่งผลให้ มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นสูงขึ้น และ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ลั ด ดา หวั ง ภาษิ ต (2559), Mohammadi (2015), Tabbodi,
Rahgozar, & Abadi (2015) ซึ่งพบว่า ความสุขใน การเรียนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในทิ ศ ทางบวกกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น สอดคล้อ งกั บ ส านั ก วิช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา
(2559) ระบุว่า ความสุขเป็น ปัจจัยสาคัญของการเรียนรู้ เมื่อเกิดความสุข ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
เมื่ อ เรี ย นรู้ ผู้ เรี ย นย่ อ มเกิ ด ความสุ ข บรรยากาศที่ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ให้
ความสาคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน คิด แก้ปัญหา
สร้างสรรค์งาน ช่วยเหลือกัน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความแบบความถนัด
ความสนใจของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้คอยให้คาแนะนา ให้กาลังใจและอานวยความสะดวกใน การเรียนรู้
3. ผลการประเมินประสิทธิผลของการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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3.1 พัฒ นาการด้านความสามารถในการพู ดสื่อสารภาษาอัง กฤษของนักเรียนใน
ระหว่างเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานของรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ 3.1) ขั้น
กระตุ้น (Inspire: I) 3.2) ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P) 3.3) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
3.4) ขั้ น สื่ อ สาร (Communicate: C) และ 3.5) ขั้ น ประเมิ น ผล (Evaluate: E) เป็ น กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้คาศัพท์
โครงสร้างประโยคใหม่ โดยนาเนื้อหาในบริบทท้องถิ่นมาใช้สอน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนาไปปรับ
ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ นักเรียนได้ฝึกพู ดสนทนากับเพื่อนอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามล าดั บ อี ก ทั้ ง นั ก เรี ย นยั ง เกิ ด ความรู้ สึ ก มั่ น ใจและภู มิ ใจในตั ว เองในการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ ธีระศักดิ์ สินชัย (2559) และ เนตร
ชนก โฉมทอง (2561) พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดสื่อสารอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.2 การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มขยาย
ผลในระหว่ า งเรี ย นตามรู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า
โดยภาพรวมนักเรียนใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนามากที่สุด รองลงมาคือ การสื่อสารโดยไม่ใช้
คาพูด และการใช้ภาษาแม่ ส่วนกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนไม่ได้นามาใช้ในการพูดสื่อสารเลยคือ
การใช้ ค าพู ด แทนหรื อ ค าพู ด ที่ ใกล้ เคี ย ง การพู ด โดยอ้ อ ม และการสร้ า งค าใหม่ จากการสั ง เกต
พฤติกรรมและบันทึกความถี่การใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร พบว่า นักเรียนใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
สนทนาโดยหยุดการสนทนากลางคันเมื่อไม่สามารถดาเนินบทสนทนาต่อไปได้ นักเรียนบางคนใช้การ
แสดงท่าทางโดยใช้มือหรือแสดงสีหน้าท่าทางเพื่อพยายามสื่อความหมายเมื่อไม่รู้คาศัพท์หรือประโยค
ที่ต้องการพูด และนักเรียนบางคนใช้การพูดภาษาแม่แทนภาษาอังกฤษเมื่อไม่สามารถจาคาศัพท์บาง
ค าเป็ น ภาษาอั ง กฤษได้ เช่ น “ผั ก หวาน” แทนค าว่ า “Vegetable Fern” เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากนักเรียนมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างน้อย ทั้งความรู้ด้านคาศัพท์ โครงสร้าง
ประโยคและบทสนทนา และนักเรียนยังขาดโอกาสที่จะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอก
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ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ahmed & Pawar (2018) ซึ่งพบว่า กลวิธีการ
หลีกเลี่ยงการสนทนาและการใช้ภาษาแม่เป็นกลวิธีซึ่งผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ
ต่าใช้มากที่สุด และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Inkaew & Thumawongsa (2018) ซึ่งพบว่า การ
ใช้ภาษาท่าทางเป็นหนึ่งในกลวิธีซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นนามาใช้เพื่อช่วยให้การสื่อสาร
บรรลุวัตถุประสงค์
3.3 ความสุขในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่ม ขยายผลในระหว่างเรียน
ตามรูป แบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น ฐานเพื่ อส่งเสริมความสามารถด้านการพู ด
สื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น พบว่า ความสุขในการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มขยายผลที่เรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น ฐานเพื่อ
ส่งเสริม ความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่น ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียน
นักเรียนรู้สึกมีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น 2) ด้านครู นักเรียนคิดว่าครูมีความเมตตา
จริ งใจและเอื้ อ อาทรต่ อ นั ก เรี ย น 3) ด้ านความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นและครู นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ตนเองมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนมากขึ้น 4) ด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียน
การสอนผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ 5)
ด้านการเรียนรู้ นักเรียนคิดว่าตนเองได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รู้สึกสนุกสนาน
ในการเรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ และ 7) ด้านการนาความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน นักเรียนคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันโดยการ
นาไปใช้เพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อพูดคุยสนทนาให้ข้อมูลกับ
ชาวต่างชาติ เพื่อแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อื่น และพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การที่
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานซึ่งใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยคานึงถึงองค์ประกอบที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียน 2) ด้านครู 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนและครู 4) ด้านสิ่งแวดล้ อม
และ 5) ด้านการเรียนรู้ สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559) ได้ระบุถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนว่า การเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นสิ่งจาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
เสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้จาเป็นต้องพัฒนาทุกองค์ประกอบไปพร้อมกัน การจัด การเรียนรู้ที่
เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ฝึกฝนด้วยตนเอง
เรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียน
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กับครูผู้สอน รวมทั้งประเมินผลงานตนเองและผู้อื่นโดยผู้สอนมี บทบาทในการจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นมิตร ยิ้มแย้ม ให้กาลังใจ ให้คาแนะนา คอยช่วยเหลือจัดการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ ก่อน
การนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนามาใช้ในการขยายผลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา
ข้อมูลซึ่งได้รับจากการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จน
ได้รูปแบบการสอนที่ มีคุณ ภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ Joyce & Weil (2009) ระบุว่า ก่อนการนา
รูป แบบการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ อ ย่ างแพร่ห ลาย ผู้ วิจั ย ต้ อ งท าการวิจัย เพื่ อ ทดสอบทฤษฎี และ
ตรวจสอบคุณภาพในสถานการณ์จริง หลังจากนั้นนาข้อค้นพบมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อนารูปแบบการ
สอนที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงการขยายผลจึงทาให้นักเรียนมีความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนมากขึน้
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา (IPPCE Model) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า ด้าน
ความคล่องแคล่วเป็นด้านที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ในการจัดการเรียนกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนควรเริ่มจากการฝึกพูดสนทนาจากสถานการณ์ใกล้ตัวที่นักเรียนพบใน
ชีวิตประจาวันและสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่ อ สาร (Communicative Language Teaching) โดยรูป แบบ วิธีก ารและกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่
หลากหลายและสนุกสนานที่ ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการพูดสื่อสารได้มากที่สุดและ
สามารถพูดสื่อสารได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น
2. จากผลการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ พบว่า กลวิธีการพูดสื่อสารที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนา ดั งนั้นในขั้นการนาเสนอ
เนื้อหา ครูผู้สอนควรสอนคาศัพท์และโครงสร้างประโยคที่จาเป็นต้องใช้ในการสนทนาให้มากเพียงพอ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถนาไปใช้พูดสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์การสนทนาได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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1. ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่ อส่งเสริม ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทั้งความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนของนักเรียน
2. ในระดับโรงเรียนควรนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา ไปด าเนิ น การพั ฒ นาและใช้ จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั้ ง
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องใน
ภาคเรียนต่อไป และเผยแพร่ ขยายผลรูปแบบการสอนแก่โรงเรียนอื่น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน การเขียนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยเน้นการใช้บริบท
ท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดทั้งทักษะภาษาอังกฤษและเกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน
อื่น ๆ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา
3. ควรมีการศึกษาการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่ง
เรียนในโปรแกรม EP (English Program) หรือ โปรแกรม IP (Intensive Program) ซึ่งน่าจะมีข้อ
ค้นพบที่น่าสนใจและสามารถนามาใช้ต่อยอดงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไปได้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
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ผู้เชีย่ วชาญตรวจสอบรูปแบบการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน คู่มือการใช้รูปแบบการสอน และ
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD)
1. ผศ.ดร.รุจิราพร รามสิริ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
2. อ.ดร.เพ็ญสินี กิจค้า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
3. อ.ดร.ภัทธ์ธีรา เทียนเพิ่มพูล
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. อ.ดร.พัชรพร ศุภกิจ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. ดร.สาลินี อุดมผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
6. ดร.พนอ สงวนแก้ว
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
7. ดร.อุษา มะหะหมัด
โรงเรียนวัดบางหลวง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผู้เชีย่ วชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผศ.ดร.พนิดา จารย์อุปการะ
2. อ.ดร.ภัทธ์ธีรา เทียนเพิ่มพูล
3. ดร.สาลินี อุดมผล
4. ดร.พนอ สงวนแก้ว
5. ดร.จันทร์เพ็ญ สุวรรณคร

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
โรงเรียนดอนคาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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แบบหนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย (สาหรับผู้ปกครอง)
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หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ป กครองของ
ด.ช./ด.ญ. .................................................................................. ยินดีอนุญาตให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเข้า
ร่วมการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและคาอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยนี้แล้ว เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าได้มี
โอกาสซักถามเกี่ยวกับการวิจัยนี้และได้รับคาตอบเป็นที่พอใจแล้ว เด็กในความปกครองของข้าพเจ้ามีเวลาเพียงพอ
ในการอ่านและทาความเข้าใจกับข้อมูลในเอกสารนี้อย่างถี่ถ้วน และได้รับเวลาเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม
การศึกษาวิจัยนี้หรือไม่
ข้าพเจ้าทราบว่าผู้วิจัยมีความยินดีที่จะตอบคาถามประการใดที่เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าอาจจะมี
ได้ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับเด็กในความปกครองของ
ข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้เฉพาะในรูปแบบที่เป็นสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยจะปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิด
อัน ตรายต่ อร่างกาย หรือจิ ต ใจของเด็ก ในความปกครองของข้าพเจ้ าตลอดการวิจั ยนี้ และรับ รองว่าหากเกิ ดมี
อันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกล่าว เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่
ข้าพเจ้ายินยอมให้เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าเข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถถอนตัวจาก
การวิจัยนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เด็กในความปกครองของข้าพเจ้า
จะได้รับ ในกรณี ที่เกิดข้อข้องใจหรือปัญหาที่เด็กในความปกครองของข้าพเจ้าต้องการปรึกษากับผู้วิจัย ข้าพเจ้า
สามารถติดต่อกับผู้วิจัย คือ นางจริมจิต สร้อยสมุทร ได้ที่ โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0852969636
โดยการลงนามนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้สละสิทธิ์ใด ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงมีทางกฎหมาย

ลายมือชื่อผู้ปกครอง

...............................................................

วันที.่ ...........................

(...............................................................)
ลายมือชื่อผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ...............................................................

วันที.่ ..............................

(...............................................................)
ลายมือชื่อพยาน

...............................................................
(...............................................................)

วันที.่ ..............................
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เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
1. แบบวิเคราะห์เอกสาร
2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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แบบวิเคราะห์เอกสาร
*******************************
คาชี้แจง แบบวิเคราะห์เอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการ
จัดการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1. ประเภทของเอกสาร ❑ 1) บทความ
❑ 2) รายงานการวิจัย ❑ 3) ตารา
❑ 4) คู่มือ/แนวทาง ❑ 5) เอกสารของหน่วยงาน
❑ 6) อื่น ๆ ระบุ.............................................................................
2. ชื่อเอกสาร...........................................................................................................................
3. ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์..........................................................................................................
4. สถานที่พมิ พ์........................................................................................................................
5. วันที่ศึกษา..........................................................................................................................
6. ประเด็นที่ศกึ ษา...................................................................................................................
7. สรุปประเด็นสาคัญ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(สาหรับผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ)
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ-สกุล ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ _____________________________________________________
2. สถานทีท่ างาน ___________________________________________________________
3. ตาแหน่งหน้าที่การงาน
 ผู้อานวยการโรงเรียน
 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
 ศึกษานิเทศก์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 กรรมการสถานศึกษา
4. ประสบการณ์ในการทางาน _____________ ปี
5. วุฒิการศึกษา ________________________ สาขา ________________________________
มหาวิทยาลัย____________________________________
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
1. ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนนี้ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
1.1 กิจกรรมลักษณะใดที่ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 กิจกรรมลักษณะใดที่ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสุข
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ท่านคิดว่าเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนนี้ควรเป็นอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ท่านคิดว่าสือ่ / แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนนี้ควรเป็นอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. ท่านคิดว่าควรมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขใน
การเรียนอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. ท่านคิดว่ารูปแบบการสอนนีค้ วรมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะเป็น
อย่างไร
5.1 หลักการ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.2. วัตถุประสงค์
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.3 เงื่อนไขสาคัญ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.4 ปัจจัย
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. ข้อมูลท้องถิ่นที่นามาใช้สอนตามรูปแบบการสอนนี้ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใดบ้างเกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้
บริบทท้องถิ่น
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
คาชี้แจง
1. เครื่องมือนี้สร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
2. คาตอบของนักเรียนจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการ
เรียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จึงขอให้ตอบคาถามทุกข้ออย่างครบถ้วนและตามความเป็นจริง
3. เครื่องมือฉบับนี้มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม
จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา จานวน 4 ข้อ
การวัดผลประเมินผล และช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จานวน 1 ข้อ

นางจริมจิต สร้อยสมุทร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย

ลงในช่องคาตอบที่นักเรียนต้องการ

ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม
1. ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพศ
ชาย
หญิง
ตอนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา การวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ และช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารและให้นักเรียนมีความสุขในการ
เรียน นักเรียนต้องการให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมช่องว่างระหว่างข้อมูล (Information Gap)
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ
กิจกรรมสถานการณ์จาลอง
กิจกรรมการสัมภาษณ์
กิจกรรมการใช้ภาพ
กิจกรรมเกม
กิจกรรมการแก้ปัญหา
กิจกรรมการแสดงละคร
กิจกรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง
อื่น ๆ (ระบุ)....................
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2. นักเรียนต้องการพูดสือ่ สารภาษาอังกฤษเกีย่ วกับข้อมูลท้องถิน่ ในเรือ่ งใดบ้าง (เลือกเรือ่ งที่
สนใจ จานวน 5 เรื่อง)
การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ ประเพณี/เทศกาลท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
การซื้อและขายของที่ระลึกในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
บทสนทนาที่รา้ นอาหารในท้องถิ่น
บทสนทนาที่รสี อร์ท / โฮมสเตย์ในท้องถิ่น
การถามตอบเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
บทสนทนาเกี่ยวกับการถามตอบข้อมูลสถานที่ทอ่ งเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________
3. นักเรียนต้องการให้มกี ารวัดผลประเมินผลการเรียนรูอ้ ย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.1 ผู้ประเมิน
เพื่อนประเมินเพื่อน
นักเรียนประเมินตนเอง
ครูประเมิน
วิทยากรประเมิน
3.2 วิธีการประเมิน
การประเมินจากการอัดคลิปวีดีโอ
การประเมินจากการปฏิบัติจริง
การประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมในช่วงการเรียนการสอน
การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________
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4. นักเรียนต้องการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษจากสือ่ /แหล่งเรียนรูใ้ ดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
4.1 บุคคล
ครูสอน
เพื่อนสอน
วิทยากรภายนอกสอน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________
4.2 สถานที่ทนี่ ักเรียนต้องการเรียนรู้
ในห้องเรียน
ห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์
วัด
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ร้านอาหารในท้องถิ่น
รีสอร์ท / โฮมสเตย์ในท้องถิ่น
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________
4.3 สื่อเทคโนโลยี/ อุปกรณ์ที่นักเรียนต้องการใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ท
อื่น ๆ (โปรดระบุ) _________________________________________
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1 ) การ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอน
1. ประเด็นสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารและความสุขในการเรียนโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
4. แบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
ภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ งเสริม ความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารและ
ความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ประเด็นสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล _______________________________________________________________
2. ตาแหน่งงาน _____________________________________________________________
3. สถานทีท่ างาน ____________________________________________________________
4. ประสบการณ์ด้านรูปแบบการสอน/การสอนภาษาอังกฤษ/การวัดผลประเมินผล/หลักสูตรและ
การสอน _____________ ปี
5. วุฒิการศึกษา ________________________ สาขา ________________________________
มหาวิทยาลัย____________________________________
ตอนที่ 2 ประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
โดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
1. ท่านคิดว่าองค์ประกอบของรูปแบบการสอนแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
1.1 หลักการของรูปแบบ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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1.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.4 การวัดและประเมินผล
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.5 ปัจจัยความสาเร็จ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ความเป็นไปได้ของการนารูปแบบไปใช้
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
คาชี้แจง
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการพู ด สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษโดยใช้ บ ริ บ ทท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาสาหรับผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน
ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ ของรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการสอนว่าเหมาะสมเพียงใดในองค์ประกอบต่อไปนี้
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
2. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกีย่ วข้อง
3. องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
4. ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการสอนไปใช้
วิธีประเมินความเหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่ามีความคิดเห็นตรงกับคาตอบ
ใดก็ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องนั้น
5
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

1. ความเหมาะสมของความเป็นมาและความสาคัญ
1.1 ความสอดคล้องเหมาะสม
2. ความเหมาะสมของแนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความสอดคล้องเหมาะสม
3. ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการสอน
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
3.4 การวัดและประเมินผล
3.5 ปัจจัยความสาเร็จ
4. ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบการสอนไปใช้
4.1 ความเป็นไปได้ในการนารูปแบบ
การสอนไปใช้จัดการเรียนรู้
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(…………………………….)
ผู้เชี่ยวชาญ
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุข
ในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
คาชี้แจง
แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสาหรับผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน
ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ ของคู่มือการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของคู่มือการใช้รูปแบบการสอนว่าเหมาะสมเพียงใดในองค์ประกอบ
ต่อไปนี้
1. สาระสาคัญ
2. รายละเอียดในคู่มือ
3. แนวทางในการนาคู่มือไปใช้
วิธีประเมินความเหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่ามีความคิดเห็นตรงกับคาตอบ
ใดก็ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องนั้น
5
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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รายการประเมิน
ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้อย
2

น้อยที่สุด
1

1. สาระสาคัญในคู่มือ
1.1 แนวทางในการนารูปแบบการสอนไป
ใช้
1 1.2 ความเป็นมาและความสาคัญของ
รูปแบบการสอน
1.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1.4 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอน
1.6 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล
2. รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียง
พอที่จะทาให้ผู้นาไปใช้เข้าใจและสามารถ
ดาเนินการเรียนการสอนอย่างราบรื่นและ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน
3. แนวทางในการนารูปแบบการสอนไปใช้มี
ความชัดเจนเพียงพอที่จะนารูปแบบการสอน
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดกับผู้เรียน

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(…………………………….)
ผู้เชี่ยวชาญ
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
คาชี้แจง
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสาหรับผู้เชี่ยวชาญใช้ประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ขอให้ท่านผู้เชีย่ วชาญได้กรุณาพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน การ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดย
ใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน การ
จัดการเรียนรู้ว่าเหมาะสมสอดคล้องเพียงใดในองค์ประกอบต่อไปนี้
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
3. เนื้อหา
4. การจัดการเรียนรู้
5. สื่อการเรียนการสอน
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีประเมินความเหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านข้อความ แล้วพิจารณาว่ามีความคิดเห็นตรงกับคาตอบ
ใดก็ให้ทาเครื่องหมาย ลงในช่องนั้น
5
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน
รายการประเมิน
มาก
ที่สุด
5

ระดับความเหมาะสม
มาก
ปาน น้อย
กลาง
4
3
2

1. ความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีครบถ้วน
1.2องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนและเป็น
ระบบ
2. ความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับการวิจัย
2.2จุดประสงค์การเรียนรู้สามารถวัดและประเมินผลได้
3. ความเหมาะสมของเนื้อหา
3.1 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรียงลาดับจากง่ายไป
ยาก
3.2 เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนและชัดเจน
4. ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้
4.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลาดับขั้น
4.3 กิ จ กรรมการจั ด การเรีย นรู้ส อดคล้ อ งและสะท้ อ นให้ เห็ น
ขั้ น ตอนการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานอย่ า ง
ชัดเจน
4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้หลากหลาย น่าสนใจ เหมาะสม
กับผู้เรียน
5. ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน
5.1 สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5.2 สื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
5.3 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ระดับความเหมาะสม

น้อย
ที่สุด
1
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รายการประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

6. ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.1 วิธีการวัดผลประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
6.2 วิธีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสม
ชัดเจน

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(…………………………….)
ผู้เชี่ยวชาญ
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้
รูปแบบการสอน
1. คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
2. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รปู แบบการสอน
2.1 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
2.2 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอน
2.3 แบบบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.4 แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
2.5 แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือ
คู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่น
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(IPPCE Model)
คาชี้แจง
คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาฉบับนี้ เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนที่
จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ต้องการนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้เข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
การเรียนการสอน ตลอดจนได้ทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษาและจัดเตรียมเพื่อให้การใช้รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนี้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ ผู้ที่ต้องการนาไปใช้ จึง
ควรศึ ก ษาคู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอนให้ เข้ า ใจชั ด เจนก่ อ น คู่ มื อ ฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย
สาระสาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. แนวทางการนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาไปใช้
2. ความเป็นมาและความสาคัญของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
4. องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
5. ตัวอย่างหน่วย และแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน
6. ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
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แนวทางในการนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา (IPPRE Model) ไปใช้
การนารูปแบบการสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้นก่อนที่
จ ะ น ารู ป แ บ บ ก ารเรี ย น ก ารส อ น ไป ใช้ จึ งต้ อ งท ราบ ข้ อ ค วรป ฏิ บั ติ แ ล ะ แ น วท างใน
การดาเนินการก่อนการใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้
ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ข้อ ควรปฏิ บั ติก่ อ นการใช้ รูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้กิ จกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
เตรียมการที่มีประสิทธิภาพ สรุปได้พอสังเขปดังแผนภาพ

ศึกษาคู่มือการใช้
รูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน

1.

ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน

2.

ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของการพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใช้ใน
การพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ

3.

ศึกษาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
At Local market

4.

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และหลังการใช้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

1.ศึกษาหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้

จัดเตรียมสิ่งที่จาเป็น
ในการเรียนการสอน

2.จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ
3.จัดเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่างและหลังการใช้รูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ได้แก่ แบบประเมิน
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย แบบประเมิน
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังการใช้รูปแบบการสอน แบบบันทึก
การใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้

330
1. ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวทางในการนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ไป
ใช้ เพื่อความเข้าใจและปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกัน
1.2 ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญ ของรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูป แบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล เงื่อนไขความสาเร็จ ทาให้เห็นภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีความ
เข้าใจในคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรูปแบบการเรียนการสอน
1.3 ศึกษาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 At Local Market
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการของรูปแบบ
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิ จกรรมเป็ น ฐาน ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้ น ได้แ ก่ ขั้ น ที่ 1 ขั้น กระตุ้ น
(Inspire : I) ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอความรู้ (Present : P) ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม(Practice : P) ขั้น
ที่ 4 ขั้นสื่อสาร (Communicate : C) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate : E)
2. จัดเตรียมสิ่งที่จาเป็นในการสอน ดังนี้
2.1 ศึกษาหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 จัดเตรียมสื่อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอกับจานวน
นักเรียน
2.3 ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือสาหรับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง
และหลั ง การใช้ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน ได้ แ ก่ แ บบประเมิ น
ความสามารถการพู ด ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่ วย แบบประเมิ น ความสามารถการพู ด
ภาษาอังกฤษหลั งการใช้รูป แบบการสอน แบบบัน ทึ กการใช้กลวิธีการพู ดสื่อสาร แบบสัม ภาษณ์
สะท้อนคิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ความเป็ น มาและความส าคั ญ ของรูป แบบการสอนภาษาอั งกฤษโดยใช้ กิ จกรรมเป็ น ฐานเพื่ อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุ ขในการเรียนโดยใช้บริบ ท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดสมรรถนะความสามารถในการสื่อสารเป็นหนึ่งในสมรรถนะ
สาคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551) เนื่องจากทักษะการสื่อสารเปรียบเสมือนหัวใจของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การที่
นั ก เรี ย นสามารถสื่ อ สารได้ ในสถานการณ์ จ ริ งแสดงให้ เห็ น ชั ด ถึ งการประสบความส าเร็ จ บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนภาษานั้น ๆ ผลจากงานวิจัยหลายเรื่องพบว่าคนไทยยังมีปัญหามาก
ด้านทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยสาเหตุที่สาคัญเกิดจากการสอนที่เน้นการอ่านและเขียน
มากกว่าการฟังและพูด นักเรียนไทยส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดหรือกล้าแสดงออกและนักเรียนไม่มีโอกาสได้
สื่อสารกับเจ้าของภาษา ครูขาดการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
กับนักเรียน และขาดเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและหลากหลาย
ปัญ หาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้นัก เรียนเบื่อ
หน่ายในการเรียนรู้ เนื่องจากการศึกษาไม่สามารถสนองตอบตามความต้องการและรูปแบบการเรียน
ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เมื่อนักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ขาดการเรียนรู้ภายในตน ส่งผลให้นักเรียน
หยุดการเรียนรู้ ผลการเรีย นต่าและขาดความสุ ขในการเรียนรู้ สอดคล้อ งกับ รายงานผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีธรรมา
นุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
โดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 59.18 โดยทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่นักเรียนมีคะแนนต่าสุด
เพียงร้อยละ 33.10 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ามาก ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด
สื่อ สารได้ เนื่ องจากนั ก เรียนไม่ มี โอกาสได้ใช้ภ าษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ท าให้ นัก เรียนไม่ก ล้า
แสดงออกและขาดความมั่นใจที่จะสื่อสาร
โรงเรี ย นสามั ค คี ธ รรมานุ ส รณ์ ตั้ ง อยู่ ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ งเป็ น “เมื อ งประวั ติ ศ าสตร์
ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของภูมิภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลักด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนื่องจากมีสถิติการท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นับ
ได้ว่าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัด จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม ปี 2562 พบว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจาก
นักท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 2,724.25 ล้านบาท และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2562 มากถึง จานวน
42,970 คน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติ จานวน 193.59 ล้านบาท (กระทรวง
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การท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลักซึ่ง
ถูกกาหนดไว้ในแผนพัฒ นาจั งหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 โดยมีโครงการส่งเสริมและพัฒ นา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้สถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปลูกฝังให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น และเร่งเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือ แนะนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวได้ (จังหวัดกาญจนบุรี, 2562)
จากการสารวจข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ พบว่า ผู้ปกครอง
ของนักเรียนหลายคนประกอบอาชีพในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ขายของที่ระลึก ขายอาหารตาม
สั่ง เป็นพนักงานในรีสอร์ท โรงแรม ที่พัก ร้านอาหารต่าง ๆ เป็นพนักงานขายของในร้านสะดวกซื้อ
ฯลฯ โดยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นักเรียนบางคนต้องไปช่วยเหลือผู้ปกครองค้าขายหรือทางานด้วย ซึ่ง
หากนักเรียนสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ จะส่งผลดีมากทั้งกับครอบครัวและ
ชุมชน สอดคล้องกับ ยุพาภรณ์ พิริยศิลป์ (2557) ซึ่งกล่าวว่านอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
เตรียมพร้อมด้านองค์ประกอบของชุมชน เช่น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีฯลฯ แล้ว
ยังควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย เพื่อ
เตรียมพร้อมที่ จะเป็น เจ้าบ้ านที่ ดี สามารถให้ คาแนะนา ข้อมูลเกี่ยวกับบริบ ทในท้ องถิ่น สถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้และสามารถให้ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติได้ หากประชาชนในท้องถิ่นสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเที่ยวของประเทศชาติโดยรวมให้สูงขึ้น
การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) เป็นแนวการสอนที่มี
ความเหมาะสมมากในการนามาใช้จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่เน้นการท่องจา แต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการคิดจากการที่ได้ลงมือทาจริง นอกจากนี้ยังเน้นให้นัก เรียนมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการร่วมมือกัน เพื่อให้นัก เรียนได้เรียนรู้และมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างวินัยในการทางาน โดยผู้สอนจะทาหน้าที่เป็นเพียงผู้อานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนับได้ว่าเป็นแนวการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมปัจจุบันที่ต้องการเร่งพัฒนาคนไทยให้มีทักษะ
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมโลกได้จริง เพราะนอกจากการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา
เพื่ อการพูดสื่อสารได้อย่างมีความหมายโดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว นัก เรียนยังรู้จักทางาน
ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดี มีความสุขในการเรียนและมีทักษะภาษาที่มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ภาษาเพื่อพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
เหมาะสม
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
การสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถด้ า นการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ นักรียนมีพื้นฐาน
ทั ก ษะการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษที่ ดี ขึ้ น สามารถน าไปใช้ สื่ อ สารกั บ ชาวต่ างชาติ ได้ จริง และมี
ความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการเรียนสอนนี้เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวนักรียน โดยเปิดโอกาสให้นักรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการพูดสื่อสาร
ผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย มี ค วามหมายและสนุ ก สนาน ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
กระบวนการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่ อพั ฒ นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็ม ที่
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นตามรูปแบบการสอนนี้สามารถส่งผลให้นัก
รียนเกิดความรัก ความภาคภูมิในในท้องถิ่นของตนเอง สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ให้เ กิด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง นักรียนสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล แนะนาเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นของตนเองได้ สามารถเป็นอีกหนึ่งกาลังสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นได้
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
1. การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน (Activity Based Learning :
ABL) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด
การเรียนรู้ด้วยการลงมื อท า (Learning by doing) ของ John Dewy รูปแบบการเรียนรู้นี้เน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ที่จะคิด แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ ให้ก ารจัด การเรีย นรู้ บรรลุวัต ถุป ระสงค์ โดยเป็น แนวการสอนที่ไ ม่เ น้น ให้
นัก เรีย นท่องจาแต่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง (ณัฐ
วุฒิ สกุณี, 2559 ; วิโรจน์ ลักขณาอดิสร, 2550 ; ศศิธร ลิจันทร์พร, 2556 ; Festus, 2013 ; Gupte,
2018) ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) การให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงส่งผล
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้จากการที่
ได้ลงมือทาจริง การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้นัก เรียนพัฒนาทั้งความรู้ เนื้อหา
ทักษะ ประสบการณ์ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการได้มีโอกาส
ลงมือทาจริงส่งผลให้นักรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความรู้ที่ คงทนมากขึ้น และมีความสุขในการเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 ; ณั ฐวุฒิ สกุณี ,
2559 ; เยาวเรศ ภั ก ดี จิ ต ร, 2557 ; Limbu, 2012 ; McGrath and MacEwan, 2011) หลั ก การ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ได้แก่ 1) การลงมือปฏิบัติจริง 2) ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ 3)
บทบาทครูเป็ น ผู้ จัด กระบวนการเรียนรู้ เป็ น พี่ เลี้ ยงและเป็ น นั ก ออกแบบกิ จกรรม 4) กิ จกรรมที่
นามาใช้ต้องมีประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสอน
สาหรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่
1.ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการใช้
กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2.ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นัก เรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่น
สอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนาที่เรียน
และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูดบรรยาย
และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นักรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดยการนาคาศัพท์
รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็น
ประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อน
5.ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นั ก เรีย นและครูร่วมกั น อภิ ป รายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์
จาลอง การพูดเล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการ
เรีย น สะท้ อ นสิ่ งที่ ได้ เรีย นรู้ และครูป ระเมิ น ความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
2. การสอนการพู ดสื่ อสารภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมการสอนทั กษะการพู ด
สื่อสาร ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นกระบวนการสอนมากกว่า
รูป แบบของการสอน สอนจากสิ่ งที่ ง่ายไปสู่ สิ่ งที่ ย าก ให้ นั ก เรีย นได้ เรีย นรู้จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จั ด
กิจกรรมและใช้สื่อการสอนที่ หลากหลาย และให้กาลังใจโดยการชมเชย เพื่ อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความมั่นใจและเกิด เจตคติที่ดีต่อการเรียน ฝึกให้นัก เรียนมีทักษะด้านการออกเสียง การใช้
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คาศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง (กุศยา แสงเดช, 2545 ; สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2541 ; Byrne, 1986)
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการประเมินผลทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนแบบตรงซึ่ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนและการวิจัย 3 วิธี ได้แก่ 1)
นักเรียนสนทนาเป็นคู่ โดยผู้วิจัยกาหนดสถานการณ์ให้ 2) นักเรียนพูดบรรยายตามหัวข้อที่กาหนด
และ 3) นักเรียนตอบคาถามในการสัมภาษณ์
จากการสังเคราะห์เกณฑ์การวัดและประเมินผลการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษจาก
งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Clark, 1972 ; FSI (Foreign Service Institute) ; Harris, 1990 ;
Weir, 1993) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถการพูดสื่อสารไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การออกเสียง คาศัพท์
ไวยากรณ์ ความคล่องแคล่ว และความสามารถในการสื่อสาร โดยแต่ละด้านมีการประเมินผล 3 ระดับ
3. กลวิธีการพู ดสื่อสาร เป็ นกลวิธีที่ช่วยให้การสื่อสารนั้น บรรลุเป้าหมาย เป็ น
กลวิธีสาคัญที่ใช้ในการสื่อสารภาษาที่สองเพื่อให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังได้เข้าใจความหมายตรงกัน และเป็น
กระบวนการหรือเทคนิคที่ใช้แก้ไขปัญหาในการสื่อสาร เมื่อเกิดความยากลาบากในการสื่อสาร ช่วยให้
นักรียนสามารถสื่อความหมาย แก้ไขปัญหาระหว่างการสนทนาและสามารถดาเนินการสื่อสารได้อย่าง
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายได้
จากการศึ ก ษาประเภทของกลวิ ธี ก ารสื่ อ สารซึ่ ง แบ่ ง โดย Kasper & Faerch
(1980) , Oxford (1990) , Paribakht (1985) , Tarone & Yule (1989) ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เคราะห์ แ บ่ ง
ประเภทของกลวิธีการสื่อสารเป็น 6 กลวิธี ได้แก่ 1) กลวิธีการใช้ภาษาแม่ในการสื่อสาร คือ การยืมคา
ภาษาแม่มาใช้ในการสื่อสารโดยอาจพูดปะปนกับภาษาที่สอง 2) กลวิธีการใช้คาพูดแทนหรือคาพูดที่
ใกล้เคียง คือ การใช้คาศัพท์อื่นแทนหรือ ใช้คาพูดที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ที่ต้องการจะสื่อ
ความหมาย 3) กลวิธีการพูดโดยอ้อม คือ การพูดอธิบาย บรรยายเมื่อไม่สามารถนึกถึงคาศัพท์ที่
ต้องการจะสื่อสารได้ 4) กลวิธีการสร้างคาใหม่ คือ การสร้างคาใหม่ขึ้นมาในประโยคเพื่อช่วยในการ
สื่อสาร 5) กลวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด คือ การใช้อวัจนภาษาเข้ามาช่วยในการสื่อสาร เช่น การใช้
ท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวมือหรือร่างกาย เป็นต้น 6) กลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
สนทนา คือ การหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกหัวข้อสนทนา เรื่องสนทนาที่ตนเองไม่มีข้อมูลหรือไม่สามารถ
สื่ อ สารต่ อ ได้ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เคราะห์ นี้ ม าเป็ น แนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถามการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารและแบบบันทึกกลวิธีการพูดสื่อสาร
4. ความสุขในการเรียน เป็นปัจจัยที่สาคัญมากต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน เป็นความรู้สึกที่ดีของนักรียนที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทางการเรียนการสอน ส่งผลให้
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เกิ ด ความพึ งพอใจ กระตื อ รือ ร้น อยากเรีย นรู้และร่วมกิ จกรรม และสามารถพั ฒ นาตนให้ บ รรลุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มากยิง่ ขึ้น
จากการสังเคราะห์แนวคิดด้านองค์ประกอบของความสุขในการเรียนซึ่งระบุโดย
ธารณ์ ทองงอก (2555), มารุต พัฒผล (2557), ลัดดา หวังภาษิต (2557), สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2545), Talebzadeh & Samkan (2011) สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความสุข
ในการเรียนมี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านนักเรียน นักเรียนมีความสุข มีความกระตือรือร้น และเห็นคุณค่า
ของตนเอง 2) ด้านครู ครูมีความเมตตา จริงใจ และเอื้ออาทรต่อนัก เรียน สร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้
อย่างสนุก 3) ด้านความสัมพันธ์ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและครู 4) ด้านสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ
ผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ และ
5) ด้านการเรียนรู้ ครูสร้างแรงจูงใจให้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เปิดโอกาสให้นัก เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์นี้มาเป็นแนวทางในการออกแบบแบบสัมภาษณ์สะท้อน
คิดความสุขในการเรียน และแบบบันทึกความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ (English for Specific Purposes) การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐาน (Activity-Based
Learning) การสอนทั กษะการพู ดเพื่ อการสื่อสาร กลวิธีการพู ดสื่อสาร และความสุขในการเรียน
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้นามาพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบท
ท้องถิ่นสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (IPPCE Model) โดยใช้ชื่อรูปแบบว่า “IPPCE Model”
และมีองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขความสาเร็จ ดังแผนภาพ
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จากแผนภาพ รู ป แบบการสอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนโดยใช้บริบทท้องถิ่นสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา มีองค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้
1.หลักการ
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ กิ จ กรรมเป็ น ฐานเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการพู ด สื่ อสารภาษาอั งกฤษและมี ค วามสุ ขในการเรีย นผ่านเนื้ อหาเกี่ ยวกับ การ
ท่องเที่ยวในบริบทท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียน
3.กระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนประกอบด้วย 5 ขั้น ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1.ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน จูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจ โดยการใช้
กิจกรรมเกมหรือเพลง สอบถามความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น
2.ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
ครูให้ความรู้เนื้อหาใหม่แก่นักเรียนโดยสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท้องถิ่ น
สอนรูปแบบประโยคและบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
นักเรียนทากิจกรรมฝึกการออกเสียงคาศัพท์ รูปแบบประโยค และบทสนทนา
ที่เรียน และเตรียมบทสนทนาหรือบทพูดบรรยายเพื่อแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง การพูด
บรรยาย และการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชั่วโมงถัดไป
4. ขั้นสื่อสาร (Communicate: C)
นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดยการนาคาศัพท์
รูปแบบประโยค และตัวอย่างบทสนทนาที่เรียน ผนวกกับข้อมูลที่ได้ค้นคว้าด้วยตนเองมาสร้างเป็น
ประโยค บทสนทนา หรือบทพูดของตนเอง มีการนาเสนอผลงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อน
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5.ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
นั ก เรีย นและครูร่วมกัน อภิ ป รายผลจากการแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์
จาลอง การพูดเล่าบรรยาย และผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ช่วยกันสรุปผลที่ได้จากการ
เรีย น สะท้ อ นสิ่ งที่ ได้ เรีย นรู้ และครูป ระเมิ น ความสามารถด้ านการพู ด สื่ อ สารภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
4. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความสุขในการเรียนสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาเน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยให้นัก เรียนได้พูดสื่อสารในสถานการณ์ต่าง
ๆ โดยมีการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. การออกเสียง
2. ไวยากรณ์
3. ความคล่องแคล่ว
4. คาศัพท์
5. ความสามารถในการสื่อสาร
5. ปัจจัยความสาเร็จ
5.1 บทบาทนักเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจและให้ความร่วมมือในการ
ทากิจกรรมเป็นอย่างดี กล้าพูด กล้าแสดงออก
5.2 บทบาทครู เป็นนักออกแบบกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นตัวแบบใน
การสอนคาศัพท์และรูปแบบประโยค คอยอานวยความสะดวก และจัดเตรียมความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่และอื่น ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
5.3 กิจกรรม/ ภาระงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงสู่
การนาไปใช้ได้จริง มีความหลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ
ความสนใจของนักเรียน

1

หน่วย
ที่

At Local
Market

ชื่อเรื่อง

1.นักเรียน
สามารถออกเสียง
และสะกดคาศัพท์
เกี่ยวกับผัก ผลไม้
ในท้องถิ่นได้
2.นักเรียน
สามารถสนทนา
ถามตอบ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผัก
ผลไม้ในท้องถิ่นได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.คาศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ในท้องถิน่ ได้แก่
bamboo shoot,Termite mushroom,
vegetable fern, sweet vegetable, durian,
rambutan, mangosteen, longan, jackfruit,
pomelo
2.รูปแบบประโยค
-Do you like…?
Yes, I do. / No, I don’t.
- What fruit/vegetable do you like?
I like ……..
3.บทสนทนา

เนื้อหา
1.แสดงบทบาท
สมมติสนทนาถาม
ตอบ ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผักผลไม้
ในท้องถิ่น
2.ทดสอบ
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละ
หน่วย

1.แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดย
ครู 2 คน
2.ตารางบันทึกการ
ใช้กลวิธีการสื่อสาร
3.แบบประเมิน
สมรรนะสาคัญ
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
ภาระงาน
การวัดและ
ประเมินผล
1.ขั้นกระตุ้น
(Inspire:I)
2.ขั้นนาเสนอ
ความรู้
(Present: P)
3.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม (Practice:
P)
4. ขั้นสื่อสาร
(Communicate: C)
5. ขั้นประเมินผล
(Evaluate: E)

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม

-การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play)

-เกม Domino และ
กิจกรรม Two Circles

-เกม 5 Questions และ
เปิดคลิปเพลงจาก
Youtube

-เกม Find Someone
Who

กิจกรรมที่นามาใช้

3

15

เวลา น้าหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
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ชื่อเรื่อง

At Souvenir
Shop

หน่วย
ที่

2

1.นักเรียน
สามารถออกเสียง
และสะกดคาศัพท์
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์/ ของที่
ระลึกในท้องถิ่น
คาศัพท์เกี่ยวกับ
ซื้อ-ขายสินค้า
ได้
2.นักเรียน
สามารถสนทนา
ซื้อ-ขาย สินค้าได้

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1.คาศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ ของทีร่ ะลึกใน
ท้องถิ่น
ได้แก่ loincloth, honey, fridge magnet,
keychain, Karen shirt, necklace, bracelet,
carved wood, vermicelli, herb
2.รูปแบบประโยค
- Can I help you?
Yes, please. I’m looking for necklace.
- Which one do you like?
I like this.
- How much is it?
It’s 250 baht.
-Thank you.
You’re welcome.
3.บทสนทนา

เนื้อหา
1.กิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ
เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า
2.ทดสอบ
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละ
หน่วย

ภาระงาน
1.แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดย
ครู 2 คน
2.ตารางบันทึกการ
ใช้กลวิธีการสื่อสาร
3.แบบประเมิน
สมรรนะสาคัญ
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

การวัดและ
ประเมินผล
1.ขั้นกระตุ้น
(Inspire: I)
2.ขั้นนาเสนอ
ความรู้
(Present: P)
3.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม
(Practice: P)
4. ขั้นสื่อสาร
(Communicate:
C)
5. ขั้นประเมินผล
(Evaluate: E)

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม

-เกม Hide and Seek
และ เกม Broken
Sentences Game
-การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play)

-เกมตีแมลงวัน และเปิด
คลิปวีดีโอจาก Youtube

-เกม Bingo

กิจกรรมที่นามาใช้

3

15
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3

หน่วย
ที่

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

1.นักเรียนสามารถ
ออกเสียงและสะกด
Kanchanabur คาศัพท์เกี่ยวกับ
ประเพณี/
i
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นได้
2.นักเรียนสามารถ
สนทนา ถามตอบ
และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเพณี/
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นได้

Amazing
Culture of

ชื่อเรื่อง
1.คาศัพท์เกี่ยวกับประเพณี/ วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
ได้แก่ culture, festival, vacation,
holiday, ancient, dance, hilltribe,
long boat racing, Songkran Festival,
light and sound show
2.รูปแบบประโยค
- It’s Thais’ / hilltribes’ culture.
- It’s held at Sangklaburi District.
- It’s usually held in April.
3.บทพูดบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม/
ประเพณี/เทศกาลที่มีชื่อเสียง

เนื้อหา
1.พูดบรรยาย ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณี/วัฒนธรรม
ในท้องถิ่น
2.ทดสอบ
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละหน่วย

ภาระงาน
1.แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดย
ครู 2 คน
2.ตารางบันทึกการ
ใช้กลวิธีการสื่อสาร
3.แบบประเมิน
สมรรนะสาคัญ
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

การวัดและ
ประเมินผล
1.ขั้นกระตุ้น
(Inspire :I)
2.ขั้นนาเสนอ
ความรู้
(Present: P)
3.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม
(Practice: P)
4. ขั้นสื่อสาร
(Communicate:
C)
5. ขั้นประเมินผล
(Evaluate: E)

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม

-การพูดบรรยายให้ข้อมูล
(Describing)

-กิจกรรม Ball Pass

-เกม Slam

-ดูคลิปวีดีโอจาก
Youtube

กิจกรรมที่นามาใช้

3

15
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ชื่อเรื่อง

At Railway
Station

หน่วย
ที่

4

1.นักเรียนสามารถ
ออกเสียงและสะกด
คาศัพท์เกี่ยวกับ
การบอกเส้นทาง
ได้
2.นักเรียนสามารถ
ถามตอบ บอก
เส้นทางท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นได้

จุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.คาศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง
ท่องเที่ยว
ได้แก่ turn left, turn right, go straight,
cross the road, behind, in front of,
next to, opposite, near, between, Tjunction, roundabout, intersection,
bridge, river, mountain, traffic light
2.รูปแบบประโยค
-Excuse me. Where is Krasae Cave?
Certainly. At the roundabout, turn
left. and then go straight. At the
junction, Go straight, Krasae Cave is
at the end of the street.
3.บทสนทนา

เนื้อหา
1.แสดงบทบาท
สมมติสนทนา ถาม
ตอบและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทาง
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
2.ทดสอบ
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละหน่วย

ภาระงาน
1.แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดย
ครู 2 คน
2.ตารางบันทึกการ
ใช้กลวิธีการสื่อสาร
3.แบบประเมิน
สมรรนะสาคัญ
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

การวัดและ
ประเมินผล
1.ขั้นกระตุ้น
(Inspire: I)
2.ขั้นนาเสนอ
ความรู้
(Present: P)
3.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม
(Practice: P)
4. ขั้นสื่อสาร
(Communicate:
C)
5. ขั้นประเมินผล
(Evaluate: E)

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม

-การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play)

-กิจกรรม Two Circles

-เกมปิดตาตีปี๊บ

-คลิปเพลงจาก Youtube

กิจกรรมที่นามาใช้

3

15
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5

หน่วย
ที่

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

At
นักเรียนสามารถ
Landmarks in สนทนา ถามตอบ
Kanchanaburi และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิน่
ได้

ชื่อเรื่อง

3.บทสนทนา

1.สัมภาษณ์สนทนา
ถามตอบ และให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นแก่
ชาวต่างชาติใน
สถานการณ์จริง
2.ทดสอบ
ความสามารถการ
พูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจบแต่ละหน่วย

ภาระงาน

ทดสอบหลังเรียน
รวม

- Have you ever been to River Kwai
Bridge?
-It’s at Muang District.
-It was built in World War 2.
-Can I give some information about
River Kwai Bridge?

1.คาศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
bridge, temple, waterfall, cave, national
park, historical park, mountain, river,
raft, museum, cemetery, death railway,
monument, dam
2. รูปแบบประโยค

เนื้อหา
1.แบบประเมิน
ความสามารถด้าน
การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดย
ครู 2 คน
2.ตารางบันทึกการ
ใช้กลวิธีการสื่อสาร
3.แบบประเมิน
สมรรนะสาคัญ
4. แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

การวัดและ
ประเมินผล
1.ขั้นกระตุ้น
(Inspire: I)
2.ขั้นนาเสนอ
ความรู้
(Present: P)
3.ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรม
(Practice: P)
4. ขั้นสื่อสาร
(Communicate:
C)
5. ขั้นประเมินผล
(Evaluate: E)

ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม

-การฝึกใช้ภาษาใน
สถานการณ์จริง (Real
Situation)

-กิจกรรม Ball Pass

-เกม Spin

-คลิปวีดีโอจาก Youtube

กิจกรรมที่นามาใช้

1
16

3
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

At Local Market
เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การฝึ กพู ดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการสนทนาถามตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม้ ใน
ท้องถิ่นช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจาวัน โดยนักเรียนจาเป็ นต้องเรียนรู้คาศัพท์
เกี่ยวกับผัก ผลไม้ในท้องถิ่น เข้าใจความหมายของคา ออกเสียงคา สะกดคาได้ถูกต้อง สามารถสื่อ
ความหมาย ถามตอบคาถาม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม้ต่างๆ ได้
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนสามารถออกเสียงคาศัพท์เกีย่ วกับผัก ผลไม้ในท้องถิน่ ได้
2.2 นักเรียนสามารถสนทนา ถาม ตอบและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผัก ผลไม้ในท้องถิน่ ได้
3. สาระการเรียนรู้
Vocabularies :
1. คาศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่
bamboo shoot, Termite mushroom, vegetable fern, sweet vegetable, durian,
rambutan, mangosteen, longan, jackfruit, pomelo
Sentences :
- Do you like ……..?
Yes, I do./ No, I don’t.
-What fruit/vegetable do you like?
I like ……...
-Can you describe about a …durian…?
Yes, a durian is a famous fruit of Kanchanaburi. It has large size and hard
outer shell.
When it’s ripe, it tastes sweet. The outer shell is brown and the flesh is
yellow. It’s very
delicious.
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บทสนทนาถามตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม้ในท้องถิ่น
A: Do you like a pomelo?
B: No, I don’t.
A: What fruit do you like?
B: I like a durian.
A: Can you describe about a durian?
B: Yes, a durian is a famous fruit of Kanchanaburi. It has large size and
hard outer shell. When it’s ripe, it tastes sweet. The outer shell is brown and
the flesh is yellow. It’s very delicious.
4. สมรรถนะสาคัญของนักเรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.1 ซื่อสัตย์สุจริต
5.2 มีวินัย
5.3 ใฝ่เรียนรู้
5.4 มุ่งมั่นในการทางาน
5.5 รักความเป็นไทย
6. ภาระงาน/ชิ้นงาน
แสดงบทบาทสมมติสนทนาถามตอบ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้ในท้องถิ่น
7. การวัดและการประเมินผล
7.1 การประเมินระหว่างเรียน
- ประเมินผลจากการทาใบงาน
- สังเกตพฤติกรรมด้านความสุขในการเรียน
- สังเกตพฤติกรรมด้านการใช้กลวิธีการพูดสื่อสาร
- ประเมินสมรรถนะสาคัญ
- ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.3 การประเมินหลังเรียน
- ประเมินผลจากการแสดงบทบาทสมมติ
- ทดสอบความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
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8. สื่อการเรียนการสอน
8.1 ใบความรู้
8.2 ใบงาน
8.3 บัตรภาพผัก ผลไม้
8.4 บัตรคาศัพท์ผัก ผลไม้
8.5 เกม Find Someone Who เกม 5 Questions และเกม Domino
8.6 คลิปเพลง “What fruit do you like?” จาก https://www.youtube.com/watch?v=
SAmMB5XpSeQ
9. แหล่งเรียนรู้
9.1 ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ
9.2 พจนานุกรม
9.3 ห้องสมุด
10. กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่ 1
ขั้นกระตุ้น (Inspire: I)
1. ครูบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนว่าในหน่วยการเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้คาศัพท์เกี่ยวกับ
ผัก ผลไม้ในจังหวัดกาญจนบุรีและฝึกสนทนา ถาม ตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม้ในจังหวัด
กาญจนบุรี
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่นักเรียนรู้จักหรือรับประทานในชีวิตประจาวัน เป็น
ภาษาอังกฤษ
3. ครูให้นักเรียนเล่มเกม Find someone who…โดยครูแจกใบงานแล้วให้นักเรียนเดินไปถาม
เพื่อนคนใดก็ได้ว่าเพื่อนชอบผลไม้ที่ระบุไว้ในใบงานหรือไม่ โดยใช้คาถาม Do you like…? อีกฝ่าย
หนึ่งตอบ yes, I do. หรือ No, I don’t.
4. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีว่านักเรียนรู้จักผัก ผลไม้
อะไรบ้าง เคยรับประทานหรือไม่ มีลักษณะ มีรสชาติอย่างไร ปลูกที่อาเภออะไร
ขั้นที่ 2 ขั้นนาเสนอความรู้ (Present: P)
1. ครูให้นักเรียนเล่มเกมทายคาศัพท์ 5 Questions โดยครูบรรยายคาศัพท์เกี่ยวกับผัก
ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนทาย โดยนักเรียนสามารถ
ถามเพื่อให้ครูบอกใบ้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ไม่เกิน 5 คาถาม โดยให้นักเรียนพยายามพูดคาถามเป็น
ภาษาอังกฤษ หากนักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้อง ครูจึงแสดงภาพให้นักเรียนดูและสอนออกเสียงและ
สะกดคาศัพท์นั้นพร้อมกัน
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2. ครูนาบัตรรูปภาพและบัตรคาศัพท์ติดบนกระดาน แล้วสอนให้นักเรียนอ่านออกเสียง
2 รอบ
3. ครูแจกใบความรู้คาศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดกาญจนบุรี
4. ครูให้นักเรียนจับคู่ฝึกสะกดคาศัพท์และอ่านออกเสียง จากนั้นนักเรียนออกเสียงตาม
ครูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
5. ครูให้นักเรียนทาใบงานเขียนคาศัพท์ผัก ผลไม้ใต้รูปภาพ
6. ครูเปิดคลิปเพลง What fuit do you like? จาก Youtube ให้นักเรียนดูและฝึกร้อง
ตาม
7. ครูแจกใบความรู้บทสนทนาให้แก่นักเรียน ครูออกเสียงบทสนทนาแล้วให้นักเรียน
ออกเสียงตาม
A: Do you like a pomelo?
B: No, I don’t.
A: What fruit do you like?
B: I like a durian.
A: Can you describe about a durian?
B: Yes, a durian is a famous fruit of Kanchanaburi. It has large size and
hard outer shell. When it’s ripe, it tastes sweet. The outer shell is brown and
the flesh is yellow. It’s very delicious.
ชั่วโมงที่ 2
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Practice: P)
1. ครูแสดงบัตรภาพผัก ผลไม้ แล้วให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันทั้งชั้น จากนั้นครูสุ่ม
เรียกถามทีละคน
2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถและระดับชั้น กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อเล่นเกม
Domino คาศัพท์เกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี โดยครูแจกบัตร Domino ให้
กลุ่มละ 10 ใบ จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันต่อคาศัพท์และภาพในบัตร Domino ภายในเวลา 10 นาที
กลุ่มใดต่อคาศัพท์ได้มากที่สดุ เป็นผู้ชนะ
3. ครูฝึกนักเรียนออกเสียงบทสนทนาพร้อมกันทั้งชั้นอีกครั้ง
4. ครูจัดกิจกรรม Two circles โดยแบ่งให้นักเรียนยืนล้อมวงเป็น 2 วง วงด้านใน 6 คน
และวงด้านนอก 6 คน ให้นักเรียนทุกคนหลับตา และเมื่อครูพูดคาว่า “Go” ให้นักเรียนเดินวงนอก
เดินหมุนไปทางขวามือ ส่วนนักเรียนวงในเดินหมุนไปทางซ้ายมือ และเมือ่ ครูพูดคาว่า “Stop” ให้
นักเรียนลืมตาและจับคูส่ มั ภาษณ์กับเพื่อนอีกวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ตนเองมากที่สุด
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5. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน จับสลากคาศัพท์ผัก ผลไม้ แล้วเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับ
ผัก ผลไม้นั้นและเตรียมแสดงบทบาทสมมติในชั่วโมงต่อไป โดยครูแนะนาให้นักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาใช้สร้างบทสนทนาได้
ชั่วโมงที่ 3
ขั้นที่ 4 ขัน้ สื่อสาร (Communicate: C)
ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แสดงบทบาทสมมติถามตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผัก ผลไม้
ในท้องถิ่น โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงหรืออุปกรณ์ประกอบฉากตามจินตนาการของ
นักเรียน
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate: E)
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการแสดงบทบาทสมมติของแต่ละคู่ บอกข้อดีและ
ข้อควรปรับปรุง ช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากหน่วยการเรียนนี้ และครู ประเมินความสามารถด้าน
การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนเป็นรายบุคคล
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
1. ผลที่เกิดกับนักเรียน
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. ปัญหาและอุปสรรค
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(นางจริมจิต สร้อยสมุทร)
ครู โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................
(นายเจนวิทย์ จงใจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์
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บัตรภาพ
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บัตรคาศัพท์

bamboo
Sweet
vegetable
mangosteen
pomelo

Termite
mushroom
durian

Vegetable fern

longan

jackfruit

rambutan
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ใบความรู้ที่ 1
คาศัพท์ใหม่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาศัพท์
bamboo shoot
Termite mushroom
Vegetable fern
Sweet vegetable
durian
rambutan
mangosteen
longan
jackfruit
pomelo

คาแปล
หน่อไม้
เห็ดโคน
ผักกูด
ผักหวาน
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลาไย
ขนุน
ส้มโอ

Yes, I
do.

Do you like
……?.

No, I
don’t.
don’tdo

n’t.
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ใบความรู้ที่ 2
บทสนทนาเกี่ยวกับผัก ผลไม้
A: Do you like a pomelo?
B: No, I don’t.
A: What fruit do you like?
B: I like a durian.
A: Can you describe about a durian?
B: Yes, a durian is a famous fruit of Kanchanaburi. It has large size and
hard outer shell. When it’s ripe, it tastes sweet. The outer shell is brown and
the flesh is yellow. It’s very delicious.
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ใบงาน
เขียนคาศัพท์ใต้ภาพ

______________

__________________

________________

__________________

__________________

___________________

____________________

________________

____________________

____________________
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ใบงาน เกม Find Someone Who...
คาชี้แจง ให้นักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนว่าชอบผลไม้นี้หรือไม่
Yes, I do. / No, I don’t..
Do you like
….?

1.

2.

Yes
, I do. /
No, I
don’t.

Name ………………..

Name ………………..

3.

Name ………………..

4.

Name ………………..

5.

Name ………………..
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แบบกาหนดสถานการณ์
แสดงบทบาทสมมติ
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ช่วยกันคิดบทสนทนาเกี่ยวกับผัก ผลไม้ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี โดยสมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดโดยให้นักเรียนคน
หนึ่งเป็นคนในชุมชน ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัด
กาญจนบุรี ให้นักเรียนเขี ยนบทสนทนาลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ หลังจากนั้นให้
นักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 1)

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามของครู
1. Do you like …a rambutan…?
2. What fruit do you like?
3. Can you describe about ….a durian…?
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แบบบันทึกคะแนนใบงาน
คาชี้แจง ให้ ผู้สอน กรอกคะแนนใบงาน ข้อละ 1 คะแนน
ชื่อ-สกุล
ที่
ของผู้รับการประเมิน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
7 - 10
ดี
5-6
พอใช้
ต่ากว่า 5
ควรปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
รวม
10 คะแนน
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แบบประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

คาชี้แจง ให้ ผู้สอน ประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยเขียน
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ด้านการออก
เสียง

ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ด้านคาศัพท์

ด้านไวยากรณ์

ด้านความ
คล่องแคล่ว

ด้าน
ความสามารถ
ในการสื่อสาร

รวม
15 คะแนน ระดับ
คะแนน เฉลี่ย คุณภาพ

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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รายการประเมิน

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ควรปรับปรุง)

ออกเสียงได้ดี มีการออก
เสียงผิดไม่เกิน 2 คา
ใช้คาศัพท์ทั่วไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประโยค บทสนทนา หรือ
บทพูดบรรยาย 7 ครั้งขึ้น
ไป
พูดผิดหลักไวยากรณ์ไม่
เกิน 2 ครั้ง
พูดได้คล่องแคล่ว หาก
ติดขัดบ้าง ไม่เกิน 2 ครั้ง

ออกเสียงผิด 3-6 คา แต่
ผู้ฟังเข้าใจ
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย 3-6 ครั้ง

ออกเสียงผิด 7 คา ขึ้นไป
ผู้ฟังต้องถามซ้า
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย ไม่เกิน 2 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 3-6
ครั้ง แต่ผู้ฟังเข้าใจ
ด้านความคล่องแคล่ว
พูดไม่คล่องในบางครั้ง พูด
ติดขัด ตะกุกตะกัก 3-6
ครั้ง
ด้านความสามารถในการ สื่อสารได้ดี ผู้ฟังสามารถ สื่อสารได้เข้าใจในระดับ
เข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่
ปานกลาง ผู้ฟังสามารถ
สื่อสาร
หากมีการพูดวกวนหรือซ้า เข้าใจได้บ้าง แต่พูดช้า พูด
ข้อความบ้าง ไม่เกิน 2
วกวนหรือพูดเป็นข้อความ
ครั้ง
ซ้าๆ 3-6 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 7
ครั้ง ขึ้นไป
พูดติดขัด ตะกุกตะกัก ไม่
สม่าเสมอ 7 ครั้งขึ้นไป

ด้านการออกเสียง
ด้านคาศัพท์

ด้านไวยากรณ์

สื่อสารได้น้อยมาก ผู้ฟัง
แทบจะไม่สามารถเข้าใจ
ได้ มีการพูดช้า พูดวกวน
หรือพูดซ้าข้อความ 7 ครั้ง
ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
2.34 – 3.00
ดี
1.67 – 2.33
พอใช้
1.00 – 1.66
ควรปรับปรุง

การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
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คาชี้แจง ให้ผสู้ อนบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเขียน
เครื่องหมาย / ลงในช่องกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้
กลวิธีการพูดสื่อสาร
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ชั้น การใช้

ภาษาแม่

การใช้คาพูด
แทนหรือคาพูด
ที่ใกล้เคียง

การพูดโดย
อ้อม

การสร้างคา การสื่อสาร
ใหม่
โดยไม่ใช้
คาพูด

การหลีกเลี่ยง
การสนทนา
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คาชี้แจง

ที่

ให้ผู้สอนประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียน โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรง
กับระดับคะแนนของนักเรียน
ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

การใช้
การ
การใช้
สื่อสาร ทักษะชีวิต เทคโนโลยี

รวม
9 คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1

เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะสาคัญของนักเรียน

ระดับ
คุณภาพ
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ประเด็นประเมิน
การสื่อสาร

การใช้ทักษะชีวิต

การใช้เทคโนโลยี

3 (ดี)
สามารถพูดสื่อสาร
ความคิดที่ต้องการสื่อ
ออกมาได้อย่างชัดเจน

2 (พอใช้)
สามารถพูดสื่อสาร
ความคิดที่ต้องการสื่อ
ออกมาได้ แต่มีการ
ติดขัดบ้าง

1 (ปรับปรุง)
สามารถพูดสื่อสาร
ความคิดที่ต้องการสื่อ
ออกมาได้ แต่ครูต้อง
คอยให้ความช่วยเหลือ
บ่อยครั้ง
ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยให้ ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยให้ ทางานร่วมกับผู้อื่นโดยให้
ความคิดเห็นและยอมรับ ความคิดเห็นและยอมรับ ความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นทุก ความคิดเห็นของผู้อื่น 3 ความคิดเห็นของผู้อื่น
กิจกรรม
กิจกรรม
น้อยกว่า 3 กิจกรรม
ใช้สื่อออนไลน์ สื่อ
ใช้สื่อ 2 วิธีการในการหา ใช้สื่อเพียงวิธีการเดียวใน
มัลติมีเดียสื่อสิ่งพิมพ์
ข้อมูล
การหาข้อมูล
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ในการหาข้อมูลใช้สื่อ
และเทคโนโลยี 3 วิธีการ
ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
7-9
ดี
4-6
พอใช้
1-3
ควรปรับปรุง
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รายบุคคล)
ชื่อ-สกุล_________________________ชั้น______หน่วยการเรียนเรื่อง ______________
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
ระดับคะแนน รวม
รายการประเมิน
อันพึงประสงค์
3 2 1
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ของ
1. มีวินัย
ห้องเรียน
ตั้งใจเรียนรู้ เอาใจใส่ในการเรียนและมีความเพียร
2. ใฝ่เรียนรู้
พยายามในการเรียน
มีความตั้งใจและมีความพยายามในการทางานที่
3. มุ่งมั่นในการทางาน
ได้รับมอบหมาย
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หรือร่วม
4. รักความเป็นไทย
อนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้
ให้ 1 คะแนน
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คาชี้แจง ให้ผู้สอนกรอกคะแนนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับคุณภาพ
ชื่อ-สกุล
รวม
ที่
ของผู้รับการประเมิน
12 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
10 - 12
ดี
7- 9
พอใช้
4 -6
ควรปรับปรุง
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2. เครื่องมือประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสอน
2.1 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
2.2 แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
2.3 แบบบันทึกการใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2.4 แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
2.5 แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 1)
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามของครู (คะแนน 15 คะแนน)
1. Do you like …a rambutan…?
2. What fruit do you like?
3. Can you describe about …a durian…?
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 2)
คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนสนทนาถามตอบซื้อขายของที่ระลึก/ ผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น (คะแนน 15 คะแนน)
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 3)
คาชี้แจง ให้นักเรียนพูดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกาลที่น่าสนใจของจังหวัด
กาญจนบุรี โดยเลือกตามความสนใจของนักเรียนคนละ 1 เรื่อง (คะแนน 15 คะแนน)
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 4)

คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามโดยบอกเส้นทางแก่ครูโดยสมมติว่าครูเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและต้องการสอบถามเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
(คะแนน 15 คะแนน)
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แบบทดสอบความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ (หลังเรียนจบหน่วยที่ 5)
คาชี้แจง ให้นักเรียนพูดนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 1 แห่ง (คะแนน 15 คะแนน)

373

แบบประเมินความสามารถการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนพูดบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 1 แห่ง (15 คะแนน)
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แสดงบทบาทสมมติสนทนาถามตอบซื้อขายของที่ระลึก/
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยกาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็นผู้ขายและอีกคนหนึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (15 คะแนน)
ตอนที่ 3 ให้นักเรียนตอบคาถามโดยครูสัมภาษณ์ (15 คะแนน)
Excuse me, where is Krasae Cave?
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แบบประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

คาชี้แจง ให้ ผู้สอน ประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยเขียน
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ด้านการออก
เสียง

ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ด้านคาศัพท์

ด้านไวยากรณ์

ด้านความ
คล่องแคล่ว

ด้าน
ความสามารถ
ในการสื่อสาร

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

รวม
15 คะแนน ระดับ
คะแนน เฉลี่ย คุณภาพ

375

เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน

3 (ดี)

2 (พอใช้)

1 (ควรปรับปรุง)

ออกเสียงได้ดี มีการออก
เสียงผิดไม่เกิน 2 คา
ใช้คาศัพท์ทั่วไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประโยค บทสนทนา หรือ
บทพูดบรรยาย 7 ครั้งขึ้น
ไป
พูดผิดหลักไวยากรณ์ไม่
เกิน 2 ครั้ง
พูดได้คล่องแคล่ว หาก
ติดขัดบ้าง ไม่เกิน 2 ครั้ง

ออกเสียงผิด 3-6 คา แต่
ผู้ฟังเข้าใจ
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย 3-6 ครั้ง

ออกเสียงผิด 7 คา ขึ้นไป
ผู้ฟังต้องถามซ้า
ใช้คาศัพท์ที่มีความถูกต้อง
และเหมาะสมกับประโยค
บทสนทนาหรือบทพูด
บรรยาย ไม่เกิน 2 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 3-6
ครั้ง แต่ผู้ฟังเข้าใจ
ด้านความคล่องแคล่ว
พูดไม่คล่องในบางครั้ง พูด
ติดขัด ตะกุกตะกัก 3-6
ครั้ง
ด้านความสามารถในการ สื่อสารได้ดี ผู้ฟังสามารถ สื่อสารได้เข้าใจในระดับ
เข้าใจได้เป็นส่วนใหญ่
ปานกลาง ผู้ฟังสามารถ
สื่อสาร
หากมีการพูดวกวนหรือซ้า เข้าใจได้บ้าง แต่พูดช้า พูด
ข้อความบ้าง ไม่เกิน 2
วกวนหรือพูดเป็นข้อความ
ครั้ง
ซ้า ๆ 3-6 ครั้ง

พูดผิดหลักไวยากรณ์ 7
ครั้ง ขึ้นไป
พูดติดขัด ตะกุกตะกัก ไม่
สม่าเสมอ 7 ครั้งขึ้นไป

ด้านการออกเสียง
ด้านคาศัพท์

ด้านไวยากรณ์

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
2.34 – 3.00
ดี
1.67 – 2.33
พอใช้
1.00 – 1.66
ควรปรับปรุง

สื่อสารได้น้อยมาก ผู้ฟัง
แทบจะไม่สามารถเข้าใจ
ได้ มีการพูดช้า พูดวกวน
หรือพูดซ้าข้อความ 7 ครั้ง
ขึ้นไป
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การใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
คาชี้แจง ให้ผสู้ อนบันทึกข้อมูลการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยเขียน
เครื่องหมาย / ลงในช่องกลวิธีการพูดสื่อสารที่นักเรียนใช้
กลวิธีการพูดสื่อสาร
ที่

ชื่อ-สกุล
ของผู้รับการประเมิน

ชั้น การใช้

ภาษาแม่

การใช้คาพูด
แทนหรือคาพูด
ที่ใกล้เคียง

การพูดโดย
อ้อม

การสร้างคา การสื่อสาร
ใหม่
โดยไม่ใช้
คาพูด

การหลีกเลี่ยง
การสนทนา
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แบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
1. ชื่อ-สกุล _____________________________________________________
2. ชั้น _________________________________________________________
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการเรียนโดยการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารและ
ความสุขในการเรียน
1. นักเรียนคิดว่าตนเองมีความมัน่ ใจ มีความกระตือรือร้น ภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าของตนเอง และ
สามารถปรับตัวได้มากขึ้นหรือไม่ อย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. นักเรียนคิดว่าครูมคี วามเมตตา จริงใจ และเอื้ออาทรต่อนักเรียนหรือไม่ อย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. นักเรียนคิดว่าตนเองมีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ครู เพือ่ น ครอบครัวและชุมชนมากขึน้ หรือไม่ อย่างไร
บ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. นักเรียนคิดว่าบรรยากาศในการเรียนการสอนผ่อนคลาย เอือ้ ต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรูแ้ ละสิง่
อานวยความสะดวกเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. นักเรียนคิดว่าตนเองได้มโี อกาสเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง รูส้ ึกสนุกสนานในการ
เรียน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริงได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. สิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมากที่สุดในการเรียนคืออะไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. นักเรียนจะนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในชีวติ ประจาวันอย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นักเรียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดสื่อสารและความสุขใน การ
เรียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ลงชื่อ _____________________ผู้ให้สมั ภาษณ์
(_____________________ )
____/____/_____
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แบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย
ลงในช่องคาตอบที่นักเรียนต้องการ
1. ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพศ
ชาย
หญิง
ตอนที่ 2 ความสุขในการเรียน
คาชี้แจง วาดภาพที่แสดงถึงความรู้สึก บรรยากาศหรือสิ่งที่นักเรียนประทับใจมากที่สุดที่เกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน และเขียน
คาบรรยายใต้รูปภาพ

380
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์ค่าคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั

382
ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร

ประเด็น
1. ประเภทของเอกสาร
2. ชื่อเอกสาร
3. ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์
4. สถานที่พิมพ์
5. วันที่ศึกษา
6. ประเด็นที่ศึกษา
7. สรุปประเด็นสาคัญ

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง

ความหมาย

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
1.ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
2.ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอน
3. ความสอดคล้องของประเด็น
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอน
4. ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อ/ แหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้
5. ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้
6. ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของรูปแบบการสอน
7. ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวเรื่องที่
นามาใช้สอน
8. ความสอดคล้องของประเด็น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1 +1 +1
+1
+1

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
1.00

ความหมาย
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 37 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามความ
ต้องการ ความสนใจ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ประเด็น

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1.ความสอดคล้องของประเด็นสอบถาม +1 +1 +1 +1 +1
เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
2.ความสอดคล้องของประเด็นสอบถาม +1
0
+1 +1 +1
เกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ต้องการ
3. ความสอดคล้องของประเด็น
+1 +1
0
+1 +1
สอบถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษที่ต้องการเรียนรู้
4. ความสอดคล้องของประเด็น
+1
0
+1 +1 +1
สอบถามเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ที่ต้องการ
5. ความสอดคล้องของประเด็น
+1 +1 +1 +1 +1
สอบถามเกี่ยวกับสื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่
ต้องการ
6. ความสอดคล้องของประเด็น
+1 +1 +1 +1 +1
สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
1.00

ความหมาย

0.80

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

0.80

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 38 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแบบประเมินความเหมาะสมของประเด็นสนทนากลุ่ม
ประเด็น

1.ความสอดคล้องของประเด็นสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่ม
2.ความสอดคล้องของประเด็นสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การสอน
2.1 หลักการของรูปแบบ
2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
2.4 การวัดและประเมินผล
2.5 เงื่อนไขสาคัญในการนารูปแบบไป
ใช้
2.6 ปัจจัยสนับสนุน
3. ความสอดคล้องของประเด็นสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการนา
รูปแบบไปใช้
4. ความสอดคล้องของประเด็นสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
+1 +1 +1 +1 +1

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง
1.00

ความหมาย

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 39 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของ
รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ประเด็น

1.ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของหลักการของ
รูปแบบ
2.ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ
3. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้
4. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
5. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเงื่อนไขสาคัญ
6. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของปัจจัย
7. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1
1.00
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 40 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของคู่มือ
การใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ประเด็น

1. สาระสาคัญในคู่มือ
1.1 แนวทางในการนารูปแบบ
การสอนไปใช้
1.2 ความเป็นมาและความสาคัญ
ของรูปแบบการสอน
1.3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ใช้ใน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
1.4 องค์ประกอบของรูปแบบการสอน
1.5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอน
1.6 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล
2. รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจน
เพียงพอที่จะทาให้ผู้ที่ต้องการนารูปแบบ
การสอนไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ
ของรูปแบบการสอน ทราบถึงสิ่งที่ต้อง
ศึกษา จัดเตรียมและใช้รูปแบบการสอนใน
การดาเนินการเรียนการสอนอย่างราบรื่น
และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ
การสอน
3. แนวทางในการนารูปแบบการสอนไป
ใช้มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนารูปแบบ
การสอนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 41 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
ประเด็น

1. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้
2. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของเนื้อหา
4. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้
5. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน
6. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้
7. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1
+1 +1 +1 +1
1.00

ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 42 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังเรียนจบแต่ละหน่วย
ประเด็น

หน่วยที่ 1 At Local Market
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามของครู
1. Do you like …rambutans….?
2. What fruit do you like?
3. Can you describe about
…durians….?
หน่วยที่ 2 At Souvenir Shop
คาชี้แจง ให้นักเรียนจั บคู่กับเพื่อน
สนทนาถามตอบซื้อขายของที่ระลึก/
ผลิตภัณ ฑ์ในท้องถิ่น
หน่วยที่ 3 Amazing Culture of
Kanchanaburi
คาชี้แจง ให้นักเรียนพูดบรรยายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี/เทศกาลที่
น่าสนใจของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเลือก
ตามความสนใจของนักเรียนคนละ 1 เรื่อง
หน่วยที่ 4 At Railway Station
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามโดยบอก
เส้นทางแก่ค รูโดยสมมติว่าครูเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและต้องการ
สอบถามเส้นทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
แห่ง หนึ่ง
หน่วยที่ 5 At landmarks in
Kanchanaburi
คาชี้แจง ให้นักเรียนพูดนาเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1 แห่ง

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง

+1
+1
+1

+1
0
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

+1
+1
+1

0.80
0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง
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ตารางที่ 43 ผลการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ อ งของแบบประเมิ น ความสามารถการพู ด สื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษหลังใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
การประเมิน

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนพูดบรรยายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 1 แห่ง
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แสดง
บทบาทสมมติสนทนาถามตอบซื้อขาย
ของที่ระลึก/ผลิตภัณ ฑ์ในท้องถิ่น โดย
กาหนดสถานการณ์ให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น
ผู้ขายและอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
ตอนที่ 3 ให้นักเรียนตอบคาถามโดยครู
สัมภาษณ์
Teacher: Excuse me, where is Krasae
Cave?

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1
0
+1 +1 +1
0.80

ความหมาย

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

0

+1

0

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 44 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบบันทึกการใช้กลวิธีการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
ประเด็น

1.ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาแม่
2.ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้คาพูดแทนหรือ
คาพูดที่ใกล้เคียง
3. ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการพูดโดยอ้อม
4. ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการใช้คาใหม่
5.ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารโดยไม่ใช้
คาพูด
6.ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ประเด็นเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการ
สนทนา

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1 +1 +1 +1 +1
1.00

ความหมาย

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 45 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์สะท้อนคิดความสุขในการเรียน
ประเด็น

1.ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ให้สัมภาษณ์
2.ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความมั่นใจ ความกระตือริอร้น
และความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความเมตตา จริงใจและเอื้ออาทร
ของครูผู้สอน
4. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับครู และเพื่อน
5. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนการสอนและ
ความเหมาะสมเพียงพอของแหล่งเรียนรู้
และสิ่งอานวยความสะดวก
6. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้สึกประทับใจมาก
ที่สุด
7. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
8. ความสอดคล้องของประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1
+1 +1 +1 +1
1.00

ความหมาย

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

0

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

0

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง
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ตารางที่ 46 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบบันทึกความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
ประเด็น

1.ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
บันทึกความคิดเห็น
2.ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ความสุขในการเรียน
3. ความสอดคล้องของประเด็นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนี ความหมาย
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ความ
1
2
3
4
5 สอดคล้อง
+1
+1
+1 +1 +1
1.00
สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง

0

+1

+1

+1

+1

0.80

สอดคล้อง
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ภาคผนวก ซ
ประมวลภาพกิจกรรมการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

395
การพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

ภาพนักเรียนพูดบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีให้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่สะพานข้ามแม่น้าแคว

ภาพนักเรียนพูดบรรยายเกีย่ วกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่มชี อ่ื เสียงของจังหวัดกาญจนบุรใี ห้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติที่ถ้ากระแซ

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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