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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ ภาษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัด
ประจวบคี รีขั นธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึ กษา 2562 จ านวน 40 คน โดยใช้ วิธีการสุ่ มอย่ างง่าย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ แผนการจั ดการเรี ยนรู้ จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นักเรียน สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่า งกันอย่างมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
3) ความพึง พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ภาษา โดยรวมอยู่ระดับมาก
คาสาคัญ: การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ กลวิธีการเรียนรู้ภาษา

Abstract
The objectives of this research were to: 1) compare the reading ability
on English language; 2) compare the writing ability on English language;
and 3) examine satisfaction of Prathomsuksa 5 students after learning through
teaching and learning process using Language Learning Strategies. The research
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samples were 40 Prathomsuksa 5 students in the first semester of academic
year 2019 at Kittikhun School, Prachuap Khiri Khan Province, selected by using
simple random sampling method. The research instruments were 8 lesson
plans, English reading ability test, English writing ability test, and a
questionnaire for measuring students’ satisfaction. The data were analyzed by
computing percentage, mean, standard deviation and t-test.
The results of the research showed that: 1) English reading ability of
Prathomsueksa 5 students existing before and after studying was different with
statistical significance at the 0.05 level; 2)English writing ability of Prathomsueksa 5
students existing before and after studying was different with statistical
significance at the 0.05 level;and3) Prathomsueksa 5 students’ satisfaction after
the teaching and learning process using Language Learning Strategies was
overall at a high level.
Keywords: Reading and writing English language, Language Learning Strategies

บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
การสอนภาษาเพื่อการสือ่ สารที่มีการบูรณาการทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนที่สัมพันธ์กัน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 190) ซึ่งการศึกษาไทย
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในยุคของสังคมปัจจุบันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่มี
ความสาคัญมากที่สุดสาหรับคนไทยคือ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน โดยทักษะการอ่าน
มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต เนื่องจากทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ความเพลิดเพลินเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
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ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม และทักษะการเขียน มีบทบาท
ที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ (วริษา จันทร์ลี, 2560: 4)
ทั ก ษะการอ่ านถื อ เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ และมี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นา
ความสามารถของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ดังที่ ลดาวรรณ ฝาระมี (2553: 148) กล่าวว่า ทักษะ
การอ่านมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์ และความเพลิดเพลิน ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคม สอดคล้องกับ ชนิกา วิชานนท์ (2560: 2) กล่าวว่า การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ จากสื่อต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าการอ่านเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่นาไปสู่ความรู้ทั้งปวง ทาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์และความเจริญก้าวหน้า
ของโลก ตลอดจนน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการศึ ก ษาเล่ าเรี ยนและการด าเนิ น ชี วิ ตประจ าวั น
นอกจากนี้ ก ารอ่ า นภาษาอั งกฤษยั ง เป็ น กระบวนการที่ ซั บ ซ้ อ นและต้ อ งอาศั ย ความรู้
ความสามารถหลายอย่างเป็นพื้นฐานคือ ผู้อ่านต้องมีความรู้เกี่ยวกับคา วลี หรือประโยค ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อให้ทราบเจตนาของผู้เขียนว่าจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเช่นใด
ถ้าผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกันก็จะเกิดอรรถรสในการอ่านมากขึ้น (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2551: 3)
ทักษะการอ่านจึงนับว่ามีความสาคัญที่ผู้สอนจะต้องเน้นย้าหรือให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์จับใจความ
หรือสรุปเรื่องที่อ่าน มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการอ่าน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือในการหาความรู้และศึกษาต่อ ดังนั้นผู้ที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีกว่าย่อมมี
ความได้เปรียบและมีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้มากกว่า
นอกจากทักษะการอ่านแล้วทักษะที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งอีกทักษะคือ ทักษะ
การเขียน เพราะการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่มีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ออกมาในรูปแบบของ
ตัวหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบ ดังที่ Olshtain (1991) กล่าวว่า ทักษะการเขียนถือว่าเป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญต่อภาษาอังกฤษเพราะการเขียนคือ กระบวนการถ่ายทอดความคิด
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โดยผู้เขียนใช้ภาษาหรือตัวอักษรเพื่อสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่านเข้าใจ ซึ่งผู้เขียน
ต้องพิจารณาเนื้อหารูปแบบ ลีลาภาษา และวัตถุประสงค์ของการเขียน ผู้เขียนต้องมีความรู้
ด้านคาศัพท์ ไวยากรณ์ ผู้เขียนต้องใช้ความสามารถในการเลือกสรรคาศัพท์ที่เหมาะสมเรียบ
เรียงเป็นประโยคเพือ่ บอกเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ และความคิดของตนเองได้ สอดคล้องกับ
ภูดิท จุลโพธิ์ (2551: 24) ที่นาเสนอไว้ว่าการเขียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการอ่านเนื้อหาใน
วิชาแขนงต่าง ๆ ซึ่ งนั กเรียนจะใช้ทั กษะนี้ในการเขี ยนหลั งจากการอ่านในสิ่งที่ ตนได้ศึกษา
ค้นคว้า ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเขียนจึงมีความ
จาเป็นอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551: 17)
จะเห็นได้ว่าทักษะการอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่สาคัญและมีการส่งเสริมซึ่งกัน
และกัน โดยผู้ที่มีทักษะการอ่านที่ดีย่อมมีทักษะการเขียนที่ดีตามไปด้วย ดังที่ Shanahan and
Lomax (1988: 196 อ้างถึงใน ชนิกา วิชานนท์ , 2560: 2) ได้ทาการศึกษาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างการอ่านและการเขียน พบว่า การอ่านและการเขียนมีอิทธิพลในการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงมาก สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2552: 106-107) ที่
กล่าวว่า การอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การเขียนต้องฝึกจากคาที่อ่าน เด็กผู้รักการอ่าน
ย่อมได้แบบอย่างการใช้ภาษามาจากการอ่าน สานวนภาษาที่ได้จากการอ่านย่อมเป็นภาษา
ที่ถูกต้อง สามารถนาไปใช้ในการเขียนสื่อความ ใช้ในการบันทึกเรื่องราวได้ดี การอ่านเป็นและ
การอ่านมาก ๆ จะเป็นเครื่องมือและศูนย์กลาง หรือเป็นหัวใจที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผู้เรียน และผู้เรียนจะเขียนตามหลักของภาษาที่ถูกต้องได้ จึงสรุปได้ว่าทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน และเป็นทักษะที่ควรดาเนินการสอนควบคู่กันไป
ในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษมี วิ ธี ก ารที่ ส ามารถช่ ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนหลากหลายวิธี ซึ่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษาเป็นวิธีหนึ่ง
ที่เหมาะสมกับการเรีย นการสอน เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
รวดเร็วขึ้น มี ความเพลิดเพลิน เป็นแนวทางสาหรับผู้เรียนที่จะทาให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ
และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ นอกจากนั้นกลวิธีการเรียนรู้ยัง
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มีความสาคัญโดยเฉพาะกับการเรียนรู้ภาษา เป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้ ผู้เรียนชี้แนะตนเองในการ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และมี
ทิศทางในการเรียนของตนเอง (Oxford, 1990: 1-8) ซึ่ งสอดคล้ องกั บกลวิธีการเรียนภาษาของ
Oxford ที่ มี ก ารแบ่ งกลวิ ธี อ อกเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) กลวิ ธี การเรี ย นรู้ ภ าษาทางตรง
ประกอบด้วย กลวิธีการจา คือ วิธีที่ทาให้นั กเรียนจาเกี่ยวคาหรือข้อความต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
ถ่ายทอดออกมาได้ กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ คือ วิธีที่ทาให้นักเรียนเข้าใจ ความเหมายของเรื่อง
ที่อ่าน กลวิธีการใช้วิธีการทดแทน คือ วิธีที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่อ่านให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 2) กลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางอ้อม ประกอบด้วย กลวิธีด้านการนาไปสู่ความสาเร็จ คื อ
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ของตน กลวิธีทางด้านจิตใจ คือ วิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความ
พยายามมากขึ้ น กลวิ ธี ท างสั งคมคื อ การท ากิ จ กรรมทางภาษากั บ ผู้ อื่ น ซึ่ งแต่ ล ะกลวิ ธี
ประกอบด้วย กิจกรรมหลายๆ อย่ าง ผู้ เรียนภาษาที่ จะประสบความสาเร็จควรจะใช้กลวิธี
หลายๆ อย่าง เช่น ผู้เรียนภาษาที่ดีควรใช้กลวิธีการคิด เช่น การกาหนดความสนใจ การเตรียมการ
และการวางแผน การเรียนรู้ การตรวจสอบตนเอง และการประเมินตนเอง กลวิธีทางด้านจิตใจ
เช่น การลดความวิตกกังวล และการสร้างมั่นใจแก่ตัวเอง กลวิธีทางสังคม เช่น การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น การถามคาถาม และการเข้าใจวัฒนธรรม กลวิธีการจา เช่น การแบ่งประเภท การใช้
จินตนาการ และการทบทวน กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ เช่น การใช้เหตุผล การวิเคราะห์
และการสรุป เรื่อ งราว และกลวิธีการใช้วิธีการทดแทน เช่น การเดาความหมายอย่างฉลาด
การใช้คาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ Woolfolk (1985: 5-7) ยังกล่าวถึงการนา
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาใช้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ทาให้
ผู้เรียนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามความต้องการ และยังทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และ
ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอีกด้วย อีกทั้ง
จากการศึกษาของ บังอร หล่อวิริยากุล (2535: 100) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามแนว
ทฤษฎีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ทางภาษามีความเข้าในใจในการอ่านภาษาอังกฤษดีกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนตามคู่มือครู และสอดคล้องกับพรสวรรค์ สีป้อ (2550) ได้กล่าวว่า การที่ผู้เรียน
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จะใช้ภาษาได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสมนั้น ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสฝึกทักษะการใช้
ภาษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานความสามารถในการอ่าน การเขียนในระดับที่สูงขึ้น
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นการสอนเพื่อการสื่อสาร แต่ที่ผ่าน
มายัง ไม่ป ระสบผลส าเร็จ เท่า ที ่ค วร ดัง จะเห็น ได้จ ากผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับ ชาติขั้นพื้นฐานที่ดาเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในรายวิชา
ภาษาอั งกฤษของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ปี การศึ กษา 2558-2560 มี คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศร้อยละ 40.31 34.59 และ 46.58 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) เช่นเดียวกันกับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกิตติคุณ ปีการศึกษา
2558-2560 มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละระดับชั้นดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
70.00 63.06 และ 65.79 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.67 65.39 และ
63.85 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67 66.40 และ 60.93 ตามลาดับ
ซึ่งจะเห็นว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้คือ
ร้อยละ70 (โรงเรียนกิตติคุณ, 2561) นอกจากนี้จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาในการ
ตอบคาถามจากการอ่านบทสนทนา หรือเรื่องสั้น ๆ และเขียนลาดับคาตามโครงสร้างประโยค จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน สรุปความ แปลความ และจับใจความ
สาคัญไม่ได้ อีกทั้งไม่เห็นประโยชน์ของการอ่านและการเขียน และยังพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบเรียนภาษาอังกฤษ มีลักษณะเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือร้น และคุ้นเคยกับการสอน
แบบมีผู้คอยป้อนความรู้ให้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีสอนของครูที่ไม่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง แต่มุ่งเน้นสอนตามตารา ทาให้
นักเรียนมักมีปัญหาในการอ่านเรื่องที่ยาก สอดคล้องกับ ณธิดา ตันติปิยพจน์ (2559) ที่พบว่า
ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทาให้เกิดความเบื่อหน่าย
นอกจากนี้ พันธ์ทิพย์ อัญเกียรติ (2543: 14-17) ได้กล่าวถึงครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ไว้ว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการใช้ทฤษฎีการสอนใหม่ๆ ครูไม่สามารถใช้เทคนิคการสอน
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ที่ทันสมัย และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ดังนั้นครูจึงต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้สอน ผู้นา
ผู้ประเมิน ผู้ค วบคุม ผู้จัด การทุก สิ่งทุก อย่า งในชั้น เรีย นมาเป็น ผู้ช่ว ยเหลือ คอยอานวย
ความสะดวก ฝึกผู้เรียนให้รู้จักใช้กลวิธีการเรียนแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลวิธี
ในการเรียนรู้ภาษาเป็นวิธีการที่ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลใหม่ที่พบ เพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้
การเก็ บรั กษา และเลื อกเอาข้ อมู ลเหล่านั้ นกลั บมาใช้ ดั งนั้ นกลวิธีในการเรียนรู้ภาษาเป็ น
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างที่ผู้เรียนเลือกใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น การเรียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ได้มากขึ้น
จากปั ญ หาดั งกล่ าวสะท้ อนให้ เห็ นว่ าการน ากลวิ ธี การเรี ยนรู้ ภาษามาใช้ ท าให้ ผล
การเรี ย นรู้ ท างภาษาอัง กฤษสูง ขึ ้น อีก ทั ้ง จากผลการทดสอบโดยสถาบัน ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนกิตติคุณ ที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ที่โรงเรียนตั้งไว้ ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะเป็นผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไป ดังนั้นโรงเรียนกิตติคุณจึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษามาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และทาให้ผลสัมฤทธิ์
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
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2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการเขี ย นภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ น การศึก ษาการพั ฒ นาความสามารถในการอ่ านและการเขีย น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติคุณ
จังหวัด ประจวบคี รีขั น ธ์ ซึ่ งผู้ วิจั ย ต้ อ งการพั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษจึงได้ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะตรงกับสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความ เรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความพึงพอใจอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมู ลข่ าวสาร แสดงความรู้สึ ก และความพึ งพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ต 1.3
นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความพึงพอใจในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน จานวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. Daily routines
จานวน 2 ชั่วโมง
2. People around me
จานวน 2 ชั่วโมง
3. Having fun with activities จานวน 2 ชั่วโมง
4. On holidays
จานวน 2 ชั่วโมง
5. Healthy
จานวน 2 ชั่วโมง
6. My activities
จานวน 2 ชั่วโมง
7. At the canteen
จานวน 2 ชั่วโมง
8. Clothes
จานวน 2 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนรูภ้ าษา

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
3. ความพึงพอใจของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติคุณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 จานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน
82 คน
กลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั ้ง นี ้เ ป็น นัก เรีย นระดับ ชั ้น ประถมศึก ษาปีที ่ 5
โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 40 คน ที่ได้มาโดยวิธีทางสถิติด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้ ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยสุ่ ม และโรงเรี ย นแห่ ง นี้ จั ด นั ก เรี ย นเข้ า ชั้ น เรี ย นแบบคละ
ความสามารถ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน รวม 16 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
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4. แบบสอบถามวัด ความพึงพอใจของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5 ที่ไ ด้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
พุ ทธศั กราช 2551คู่ มื อการจั ดการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ หนั งสื อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต ารา
เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ได้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาจานวน 8 แผนๆ ละ
2 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการเรียนรู้ภาษา 6 กลวิธี คือ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางตรง ได้แก่
1) กลวิธีการจา 2) กลวิธีด้านความรู้ความเข้าใจ 3) กลวิธีการใช้วิธีการทดแทน และกลวิธีการ
เรียนรู้ภาษาทางอ้อม 4) การนาไปสู่ความสาเร็จ 5) กลวิธีทางด้านจิตใจ และ 6) กลวิธีทาง
สังคม รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง
1.2 นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาความสอดคล้องและความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 นาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านอีกครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินคุณภาพ
และความเหมาะสม โดยการหาค่า ดัช นีค วามสอดคล้ องหรือค่ าดัชนีความสอดคล้องของ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (IOC: Index of item objective congruence)
จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปมาใช้ได้ผลการประเมิน
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67 - 1.00 จากนั้นนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินและ
ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการวิจัย
2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากหนังสือการทดสอบและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา ลักษณะของแบบทดสอบ
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วิเคราะห์ห ลัก สูต ร เนื ้อ หาทางภาษา และจุด ประสงค์ก ารเรีย นรู้ข องการอ่านและเขีย น
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทดลอง เพื่อนาไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบ
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ จัดทา
เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 30 ข้อ 4 ตัวเลือก จากนั้นนาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.3 นาแบบวัดความสามารถในอ่านและเขียนภาษาอังกฤษไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องหรือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ (IOC:
Index of item objective congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67- 1.00
2.4 นาแบบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่ผ่านการคัดเลือก
มาจัดพิมพ์แล้วนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติคุณ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการอ่าน
และเขียนภาษาอังกฤษมาแล้ว จากนั้นนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน
ด้วยสูตร KR-20 ของแบบวัดทักษะการอ่านได้ค่าเท่ากับ 0.752 และการเขียน ได้ค่าเท่ากับ 0.786
2.5 นาคะแนนความสามารถในการอ่านและเขียนมาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบวัดความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก
รายข้อของแบบวัดทักษะการอ่านได้ค่าความยากง่ายแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.70
และค่าอานาจจาแนกแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.29-80 และการเขียน ได้ค่าความยากง่าย
แต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.66และค่าอานาจจาแนกแต่ละข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.24-80
2.6 นาแบบวัด ความสามารถในการอ่า นและการเขีย นภาษาอัง กฤษที่ผ่า น
การคัดเลือกแล้วไปใช้ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย
2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อนาไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
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3. แบบสอบถามวัด ความพึ งพอใจของนั กเรียนหลังเรีย นโดยใช้ก ลวิธีการเรียนรู้
ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
3.2 สร้างแบบสอบถามวัด ความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วนามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3 น าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย ปรั บ ปรุ งแล้ ว ไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบการใช้ภาษาของข้อคาถามให้ครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการตัวแปรตามด้วยความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดกับ
การใช้ภาษาของข้อคาถามที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย (IOC: Index of item objective
congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.67-1.00
3.4 นาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาที่ผ่านการคัดเลือกมาจัดพิมพ์แล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนกิต ติคุ ณ ที่ ผ่านการใช้กลวิธีการเรีย นรู้ ภาษามาแล้ว จานวน 30 คน แล้วนา
แบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach, 1990: 113) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88
3.5 จัดทาแบบสอบถามเป็นฉบับจริงเพื่อนาไปใช้ในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ขอความร่วมมือกับโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการ
สอนด้วยตนเอง โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เป็นกลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
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2. ก่อนการดาเนินการวิจัยทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยแบบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
โรงเรียนกิตติคุณ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาทั้งหมด 8 แผน จานวน 16 ชั่วโมง
4. ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ภาษา ครบทั้ง 8 แผน จานวน 16 ชั่วโมง หลังเรียน โดยใช้แบบวัดความสามารถในการอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกิตติคุณ ฉบับเดียวกันกับ
ที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง
5. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้การอ่าน
และการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา หลังการทดลองเสร็จสิ้นลง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
2. วิเคราะห์ เปรียบเที ยบความสามารถในการอ่ านและการเขี ยนภาษาอั งกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาโดยตรง ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ต่อการเรียนรู้
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา

สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
แสดงดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธกี าร
เรียนรู้ภาษา
ผลการเปรียบเทียบความสามารถ จานวน
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
นักเรียน
การอ่าน
40

จานวน
การทดสอบ X
ข้อสอบ
30
ก่อนเรียน 15.78
หลังเรียน 23.80

S.D.

t

3.32
2.62

30.08*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนพบว่า ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยหลังใช้ กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ( X = 23.80, S.D. = 2.62)
สูงกว่าก่อนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา คะแนนเฉลี่ย ( X = 15.78, S.D. = 3.32)
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธกี าร
เรียนรู้ภาษา
ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษ
การเขียน

จานวน จานวน
การทดสอบ X
นักเรียน ข้อสอบ
40
30 ก่อนเรียน 13.63
หลังเรียน 23.20

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

S.D.

t

2.26
1.99

38.11*
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จากตารางที่ 2 ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน5 พบว่า ก่อน
และหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยหลังใช้กลวิธีก ารเรีย นรู้
ภาษานักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย ( X = 23.20, S.D. = 1.99)
สูงกว่าก่อนใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา คะแนนเฉลี่ย ( X = 13.63, S.D. = 2.26)
3. การวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ได้ รับ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
ความพึงพอใจของนักเรียน
กลวิธีการเรียนรูภ้ าษาทางตรง
1. จาคาศัพท์จากรูปภาพ
2. ใช้ปากกาเน้นข้อความ
3. จัดกลุ่มคาศัพท์
4. บันทึกคาศัพท์ในพจนานุกรมส่วนตัว
5. เขียนแผนผังสรุปใจความของเรื่อง
6. เรียงประโยคจากบัตรคา
7. อ่านประโยคซ้า ๆ เพือ่ ดูรายละเอียด
8. ทบทวนคาศัพท์และโครงสร้างประโยคก่อนการฝึกเขียน
รวมเฉลีย่
กลวิธีการเรียนรูภ้ าษาทางอ้อม
9. ฟังเพลงก่อนเริ่มบทเรียน
10. ฟังเพลงหลังเรียน
11. ได้รับรางวัลเมื่อใช้ภาษาถูกต้อง
12. ทางานกลุ่ม
13. นั่งสมาธิก่อนเรียน
14. ประเมินตนเองในการทากิจกรรมแต่ละครั้ง

X

S.D.

แปลผล

ลาดับที่

4.23
4.50
4.65
4.30
4.28
4.57
4.45
4.35
4.41

0.73
0.60
0.48
0.61
0.75
0.59
0.71
0.70
0.24

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

8
3
1
6
7
2
4
5

4.73
4.42
4.60
4.40
4.20
4.45

0.51
0.68
0.59
0.67
0.76
0.71

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

2
6
3
7
8
5
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ความพึงพอใจของนักเรียน
15. พูดให้กาลังใจตนเอง
16. ดูคลิปตลก
รวมเฉลีย่
รวมเฉลีย่ ทุกด้าน

X

4.80
4.53
4.51
4.47

S.D.
0.41
0.60
0.22
0.16

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ลาดับที่
1
4

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.16)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อกลวิธีทั้ง 2 กลวิธี พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษาทางอ้อมมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.22) โดยมีความพึงพอใจในการพูดให้
กาลังใจตนเอง ฟังเพลงก่อนเริ่มบทเรียน ได้รับรางวัลเมื่อใช้ภาษาถูกต้อง และดูคลิปตลก และ
ใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางตรงในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.24) โดยมีความพึงพอใจ
มากที่สุดในการจัดกลุ่มคาศัพท์ และเรียงประโยคจากบัตรคาแสดงให้เห็นว่ากลวิธีการเรียนรู้
ภาษาทางอ้อมเป็นวิธีที่ช่วยให้ ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดีขึ้น

การอภิปรายผล
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน
และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งคะแนนหลังเรียนมี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
ทีผ่ ู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการเรียนรู้ภาษา 6 กลวิธี
คือ 1) กลวิธีการจา 2) กลวิธีด้านความรู้ ความเข้าใจ 3) กลวิธีการใช้วิธีการทดแทน 4) กลวิธี
ด้านการนาไปสู่ความสาเร็จ 5) กลวิธีทางด้านจิตใจ และ 6) กลวิธีทางสังคม โดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ภาษา เพื่อฝึกทักษะการอ่านทางตรงสาหรับการอ่านเป็นกลวิธีการจา กลวิธีด้านความรู้
ความเข้าใจ กลวิธี การใช้วิธีการทดแทน โดยเริ่มจากกิจกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ใหม่กับ
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ความรู้เดิ ม การจัดกลุ่ ม การเขียนแผนผั ง การใช้ค าหลัก การใช้ภาพ การทบทวนโครงสร้าง
ประโยค การเน้นข้อความให้เด่นชัด การวิเคราะห์ข้อความหรือคาศัพท์ต่างๆ การรวมคาและ
วลีต่างๆ ให้ เป็นประโยค การเดาความหมายโดยใช้ตัวชี้แนะอื่นๆ และกลวิธีการเรียนรู้ภาษา
ทางอ้อ ม ซึ่ง เป็น กลวิธีท างด้า นจิต ใจ กลวิธีท างสัง คม และกลวิธีที่นาไปสู่ค วามสาเร็จ
โดยการชมเชยเมื่อ สามารถใช้ภ าษาได้อย่างถูกต้อ ง เพื่อ ให้กาลังใจตนเอง การให้ร างวัล
เมื ่อ สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้ อง และทากิจกรรมทางภาษาร่วมกับเพื่ อนได้ หลังจากนั้ น
ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนภาษาของตนเอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถด้าน
การอ่ านภาษาอั งกฤษที่ มี ก ารล าดั บ ขั้ นตอนการเรี ยนรู้ ให้ นั ก เรี ยนเข้ าใจง่ าย สามารถท า
แบบทดสอบได้ด้วยตนเอง เรื่องราวในแบบทดสอบเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและใกล้ตัวกับนักเรียน
จึ งท าให้ นั กเรี ยนสนใจและกระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง จึ งส่ งผลให้ นั กเรี ยนปฏิ บั ติ
กิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Goodman (1988 อ้างถึงใน ชนิกา วิชานนท์, 2560: 37) กล่าวว่า
การอ่านเป็นกระบวนการภาษาด้านการรับสารและเป็นกระบวนการภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา
ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายโดยการใช้ตัวอักษรและจบลงด้วยความหมาย
ที่ผู้อ่านสร้างขึ้นมา มีการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างภาษาและความคิดในกระบวนการอ่าน ผู้เขียน
ถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของภาษา และผู้อ่านก็ถอดความภาษานั้นออกมาเป็นความคิด
อีกทั้งสอดคล้องกับสุดาพร ลักษณียนาวิน (2553: 50) กล่าวถึงความสาคัญของทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษว่าเป็นทักษะที่จาเป็นต้องใช้มากที่สุดในการเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารและศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่มีมากมายในปัจจุบันและยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พนิตนันท์ สุจินตวงษ์, นิธิดา อดิภัทรนันท์ และนันทิยา แสงสิน (2561: 153) ได้ศึกษากลวิธี
การเรี ย นรู้ ภ าษาเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการอ่ า นและเขี ย นของนั ก ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากได้เรียนรู้กลวิธีการเรียนรู้
ภาษาสูงกว่าก่อนเรียน
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2. ความสามารถในการเขีย นภาษาอังกฤษของนัก เรียนชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 5
ก่อ นเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งคะแนน
หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ภาษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 8 แผน ซึ่งครูผู้สอนจะนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี
การเรียนรู้ภาษาไปใช้สาหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและทดสอบความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้กลวิธีการ
เรียนรู้ภาษาเพื่อฝึกทักษะการเขียนทางตรง ประกอบด้วยกลวิธีการจา และกลวิธี ด้านความรู้
ความเข้าใจ โดยเริ่มจากกิจกรรมการทบทวนคาศัพท์และโครงสร้าง การใช้ภาพ การฝึกตาม
ระบบการเขียนอย่างมีแบบแผน การรวมคาแหละวลีต่างๆ ให้เป็นประโยค การเน้นข้อความให้
เด่นชัด การจดบันทึก การสรุปความ และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางอ้อม ซึ่งเป็นกลวิธีทางด้าน
จิตใจ กลวิธีทางสังคม และกลวิธีที่นาไปสู่ความสาเร็จ โดยการชมเชยเมื่อสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้กาลังใจตนเอง การให้รางวัลเมื่อสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และทากิจกรรม
ทางภาษาร่วมกับเพื่อนได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาดังกล่าว
เป็นการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และสร้างความรู้จากสิง่ ที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียน จึง
ช่วยให้น ัก เรีย นมีค วามเข้า ใจในสิ ่ง ที ่เ รีย น มีก ารเรีย นรู้ไ ด้ร วดเร็ว ขึ ้น ก่อ ให้เ กิด ความ
เพลิดเพลิน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และทาให้นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับพรสวรรค์ สีป้อ (2550) ได้กล่าวว่า
การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกและเจตคติ ออกมาเป็นข้อความต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ และเข้าใจตรงกับเจตนาของผู้เขียน ดังนั้นการเขียนจึงไม่ใช่ความสามารถในการ
เรียบเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านั้น แต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมี
จุ ดมุ่ งหมาย โดยเลื อกใช้ ค าที่ เหมาะสมเพื่ อท าหน้ าที่ แทนมโนภาพและเป็ น กระบวนการที่
เกี่ยวกับกิจกรรมหลายขั้นตอน เช่น การตั้งจุดประสงค์ การคิด การเรียบเรียง การเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสมกับข้อความ การร่าง การอ่าน การทบทวน เป็ นต้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
Oxford (1990: 1-8) ที่กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้เป็นการรู้จักใช้กลวิธีการเรียนที่เหมาะสมจะมี
ผลต่อการเรียนภาษา กลวิธีการเรียนรู้ภาษาจะช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น
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สนุก สนานขึ ้น มั ่น ใจในการใช้ภาษาต่ างประเทศมากขึ้น เรียนได้ สาเร็จและมี ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้นด้วย
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตนันท์ สุจินตวงษ์ นิธิดา อดิภัทรนันท์ และนันทิยา แสงสิน
(2561: 153) ได้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของ
นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 และอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษา อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิกา วิชานนท์ (2560) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาทักษะการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ภาษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อกลวิธีทั้ง 2 กลวิธี
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยใช้กลวิธีการเรียนรูภ้ าษาทางอ้อมมากที่สดุ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาทางตรง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนนากลวิธีการเรียนรู้ที่สามารถช่วยพัฒนาสามารถในการเรียนรู้ภาษา
ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น มีความเพลิดเพลิน เป็นแนวทาง
สาหรับผู้เรียนที่จะทาให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ให้เข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ โดยเฉพาะกลวิธีการเรียนรูภ้ าษาทางอ้อมที่ผเู้ รียนพึงพอใจในกิจกรรมการพูด
ให้กาลังใจตนเอง การฟังเพลงก่อนเริ่มบทเรียน การได้รับรางวัลเมื่อใช้ภาษาถูกต้อง ส่วนกลวิธี
การเรียนรู้ภาษาทางตรงผู้เรียนพึงพอใจในกิจกรรมการจัดกลุ่มคาศัพท์ การเรียงประโยคจาก
บัตรคา การใช้ปากกาเน้นข้อความ แสดงให้เห็นว่ากลวิธีต่างๆ เหล่านี้ครูผู้สอนสามารถนาไป
ปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของตน กล้าคิด กล้า แสดงออก ช่วยให้ ผู้เรียนเกิด
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ความเชื่อมั่นในตนเองและมีความพยายาม มากขึ้นมากกว่ากลวิธีการเรียนรู้ในแบบเดิมๆ อีกทั้ง
ครูผู้สอนควรจะพูดคุย ซักถามผู้เรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องที่กาลังจะเรียน
เพื่ อเป็นการผ่อนคลายความเครียด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้ กับผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนอยากรู้ อยากเรียนในสิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทา มีความพร้อมที่จะเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจทางบวก มีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับเบญจวรรณ พงศ์มัฆวาน (2544: 2) กล่าวว่า ในด้านแนวการสอนภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการได้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมเริ่มการสอนไว้เป็นแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ซึ่งเน้นหน้าที่ทางภาษา (Function) ของโครงสร้าง
ต่างๆ ของภาษา เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการสื่อความหมายในแต่ล ะสถานการณ์ เน้นนักเรียน
ให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกพูดมากขึ้นในการฝึกจะใช้
กิจกรรมต่างๆ หลากหลายชนิดเข้ามาช่วยในการดาเนินการสอน จะเน้นกิจกรรมกลุ่ม เพราะ
จะท าให้ นั ก เรี ย นกล้ า พู ด กล้ า แสดงออกมากขึ้ น นั ก เรี ย นจะภู มิ ใ จที่ ต นสามารถพู ด
ภาษาต่างประเทศได้บ้าง ทาให้ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น อีกทั้งบรรเทา กิตติศักดิ์
(2543 : 20) กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในเตรียมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียน จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้แสดงความพึงพอใจ คิดวิพากษ์วิจารณ์คิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการต่างๆ และ
การคิดสร้างสรรค์ เอาใจใส่และช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ คิด ประเมินปรับปรุงตนเอง แลกเปลี่ยนความพึงพอใจ ประสบการณ์ ความรู้
ภายในกลุ่ม ใช้ สื่อประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และจัดแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเนตร ใจชัยภูมิ
(2559) ได้ท าการศึกษาการพั ฒนาทั กษะการอ่านและเขียนภาษาอั งกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการสอนโดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ภ าษาส่ งผลดี ต่ อ นั ก เรี ย นทั้ งในด้ า น
ความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นครูผู้สอนควรนาไปใช้ฝึกผู้เรียน
ในทักษะอื่นๆ เช่น พัฒนาความสามารถทางด้านการฟัง การพูด
2. ครูผู้ส อนควรมีบ ทบาทในทุกขั้น ตอน ไม่ค วรปล่อ ยให้ผู้เรีย นปฏิบัติกิจ กรรม
เพียงลาพัง คอยชี้แนะหรืออธิบายช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมที่ผเู้ รียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกหรือได้สื่อสารกับเพื่อนๆ เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การนากลวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะสอน และส่ งผลให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ครูผู้สอนที่จะนากลวิธีการเรียนรู้ทางภาษาไปใช้ต้องจัดเตรียมเนื้อหา สื่อ อุปกรณ์
และกิจกรรมที่ใกล้ตัวผู้เรียน ให้เหมาะสมกับเวลา และจานวนของผู้เรียน เพราะสิ่งเหล่านี้
จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
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