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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษก่อน
เรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาพัฒนาการการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้
และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็น
ฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 28 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จานวน 12 แผน แบบทดสอบความสามารถการฟังภาษาอังกฤษ แบบ
ประเมินความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษา
พัฒนาการการฟัง การพูดภาษาอังกฤษโดยประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 ครั้ ง มีผลพัฒนาสูงขึ้น
ตามลาดับ และนักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน สื่อประสม ความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
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Abstract
The research purposes were to 1) compare listening and speaking ability before and
after learning through activity-based learning combined with multimedia, 2) determine listening
and speaking development of Prathomsueksa 2 students during learning with the activity-based
learning combined with multimedia, and 3) examine participation in learning of the students
towards the activit-based learning combined with multimedia to develop listening and speaking
ability. The sample group were 28 Prathomsuksa 2 students at Bankhaeraikasetphan Phitthayakan
School who were studying in the second semester of the academic year 2019. The research
instruments were twelve English learning management plans of the activit- based learning
combined with multimedia to develop listening and speaking ability, an English listening ability’s
test, an English speaking ability assessment and participation behavior observation form in
learning management. The mean, standard deviation and t-test were applied for data analysis.
The results of the research showed that the English listening and speaking abilities of
Prathomsuksa 2 students after learning were significance higher than that before studying at 0.05
level, the English listening and speaking development during learning with activity- based
learning combined with multimedia evaluated at the end of unit for 3 times was gradually
results in higher, and the student’s behavior towards the learning was positive at a good level.
Keywords: Activity based learning, Multimedia, English listening and speaking abilities

บทนา
ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทุก ๆ ด้าน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของทุก
คนในสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อ มในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้
นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 19 และ 20 จาก
บทความเรื่อ งวิ ถีก ารสร้า งการเรี ยนรู้เพื่ อ ศิษ ย์ เขี ย นโดย ศ.นพ.วิ จ ารณ์ พานิ ช (2555: 18-21) ได้ ก ล่าวว่า
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต คือ
3R x 7C ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการเรียนรู้ภายใต้บริบทการสอนความรู้วิชาหลัก ควบคู่ไปกับ
การเรี ยนรู้ทกั ษะที่ จาเป็น และหนึ่งในทักษะที่สาคัญใน 7C ที่มีความจาเป็นและถูกกล่าวถึงในการพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information
& media literacy) ทาให้การสื่อสารกลายเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างมาก ทักษะการสื่อสาร (Communication
Skills) มี ค วามหมายรวมถึ ง ความเข้ า ใจ การจั ด การ และการสร้ า งการสื่ อ สารทางการพู ด การเขี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ และผ่านทางมัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย ซึ่งภาษากลางและภาษาสากลที่คนทั่ว
โลกใช้สื่อสารกันในปัจจุบันคือ ภาษาอังกฤษ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579: 39-65) ได้กล่าวถึง
ปัญหาและจุดอ่อนของระบบการศึก ษาไทยไว้หลายประการ เช่น ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหา
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คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ การพัฒ นาบุค ลากรด้า นวิท ยาศาสตร์ ภาษาอัง กฤษ
เทคโนโลยี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาษาอังกฤษนั้นยังคงเป็นจุดอ่อนของการศึกษาไทย สืบเนื่องจากปัญหาและ
จุดอ่อนดังกล่าวจึงทาให้เมื่อมีการศึกษาผลการพัฒนาการศึกษาของไทยในช่วงปี พ.ศ.2552–2558 ที่ผ่านมา
พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้น อยู่ใน
ระดับ ที่ไ ม่น่า พึงพอใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพของผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษที่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ ไว้ใ นยุท ธศาสตร์ที่ 4 คือ
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรี ยนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2558: 2) เผยแพร่ผลการจัดอันดับทักษะความสามารถด้าน
ภาษาอั ง กฤษ(English Proficiency Index) โดยบริ ษั ท Education First ซึ่ ง เป็ น ผู้ น าด้ า นการเรี ย นต่ อ
ต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลกในปี พ.ศ.2558 จาก 70 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก โดยจัดอันดับโดยแบ่งระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะ
ความสามารถระดั บ สู ง มาก ทั ก ษะความสามารถระดั บ สู ง ทั ก ษะความสามารถระดั บ ปานกลาง ทั ก ษะ
ความสามารถระดับต่า และระดับความสามารถระดับต่ามาก ผลปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 62 ซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ามาก อีกทั้งคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ใน
กลุ่ ม สาระหลัก ปี การศึก ษา 2552–2557 พบว่ า ในระดับ ชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 ทุ ก วิ ชามี ค ะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายวิชายังต่ากว่า
ร้อยละ 50
เนื่ อ งจากความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษจึ ง ควรเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการเรียนการสอนในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษานั้น ควรเน้นการมีส่วนร่วมทางภาษา
ให้มากที่สุด คือ ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดทักษะ จากนั้นจึงขยายออกไปสู่
ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ ใ นการศึ ก ษาขั้ น สู ง ขึ้ น ในการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะที่สาคัญที่สุดและจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้
ในการสื่อสารอีกทั้งเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของผู้พูดเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับรู้และ
เข้าใจจุดมุ่งหมายของตนเอง (นิภาพร บุญกุศล, 2557: 28) การพูดถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการสื่อสารยิ่งกว่า
การอ่านและการเขียน ยิ่งไปกว่านั้นทักษะการพูดยังมีความสาคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับความเข้าใจในการฟัง
จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นมาเป็น
ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ผู้วิจัยได้พบข้อจากัดในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนนั่นคือ นักเรียนส่วน
ใหญ่ฟังภาษาอังกฤษเข้ าใจแต่ ในการฟั งครั้ งนั้ น ๆ ครูผู้สอนต้องแสดงท่าทาง หรือมีภาพ สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการพูด นักเรียนจึงจะสามารถเดาบริบทจากการพูดของครูในครั้งนั้น ๆ และสามารถปฏิบัติตามได้ ใน
ส่วนของการพูด นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมถึงนักเรียนบางส่วนรู้คาศัพท์แต่รู้ไม่มากพอที่จะ
ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นจึงทาให้ไม่สามารถเลือกใช้คามาใช้ในการสื่อสาร หรือพูดโต้ตอบได้ รวมทั้งมีความกลัวใน
การพูด ไม่กล้าจะสื่อสารเพราะกลัวพูดผิด ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของวรรณพรรณ
เลิศวัตรกานต์ (2556: 4) ที่พบว่านักเรียนในระดับประถมศึกษามีปัญหาด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งนักเรียนขาดการฝึกฝนทักษะด้านการฟังการพูดจากประสบการณ์จริง รวมถึงนักเรี ยนมีพื้นฐานความรู้เดิม
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ไม่เพียงพอ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนใช้วิธีสอนแบบดั้งเดิม สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ
ไม่ใช้แรงจูงใจในการสอน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัญหาและสาเหตุที่ทาให้การเรียนการสอนภาษาอั งกฤษมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนต่า (วาสนา อุ ต สาหะ, 2555: 6) ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะศึ ก ษาและพั ฒ นาระดับ
ความสามารถในการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการฟัง
การพู ด ภาษาอั ง กฤษให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ผู้ วิ จั ย พบว่ า การเรี ย นภาษาต่ า งประเทศหากเรี ย นรู้ ผ่ า น
“กิจกรรม” จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนจนก่อให้เกิดทักษะ หรือความชานาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไป
ตามลาดับของธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา ซึ่งวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ไชยยศ เรือ งสุว รรณ (2558: 1) และสาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โ นลด์ (2555: 7) ซึ่งเป็น การจัด
การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ
การลงมือทำ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมากกว่าการฟังบรรยาย
เพียงอยา่ งเดียว เป็น การสร้า งโอกาสให้ผู้เ รีย นได้ใ ช้ทัก ษะ การพูด ฟัง อ่า น เขีย น และไตร่ต รองความคิดต่อ
เนื้อหาที่เรียน เน้นการพัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมจากการปฏิบัติ
และความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกผู้เรียนต้องเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ ในขณะที่ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมที่เ น้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ผู้สอนต้องลดบทบาทการเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียง
ผู้อานวยความสะดวกและบริหารจัดการเรียนการสอน จากหลักการดังกล่าวการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องและ
สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบ
กิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL)
การจัดการเรียนรู้ แบบกิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เน้นให้ผู้เรียน
ท่องจา แต่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จัก
คิดวิเคราะห์และเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทาจริง (Learning by doing) โดยเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการร่วมมือกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน มี
วินัยในการทางาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัด
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง (สุทัศ เอกา, 2557) การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานเป็น
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เป็นแบบตั้งรับ (Passive learning) เรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจา
การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มโี อกาสได้มีสว่ นร่วมในการเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน
มาเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ที่ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นาไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรม
เป็นฐาน เพื่อนามาพัฒนาความสามารถการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่มีวิธีการสอนใดที่จะดีที่สุดและสามารถใช้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนเหมือนกันทุกคน
เพราะนั ก เรี ย นแต่ ล ะคนจะมี วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น เฉพาะตั ว ผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคน ( Learning style) จาก
การศึกษาค้นคว้างานวิจัย พบว่า หากครูสอนหรือส่งความรู้โดยใช้วาจา (การบรรยาย) ผู้รับก็จะรับได้เพียง 13%
เท่านั้น ครูจึงต้องหาวิธีการอื่นด้วยการใช้วัสดุและอุปกรณ์หลายประเภท เช่น หนังสือ กระดานดา รูปภาพ ฯลฯ
เข้าช่วยผสมผสานกัน กระบวนการส่งความรู้ที่ประกอบด้วย การสอนโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์และวิธี การหลายๆ
อย่างเข้าช่วยนั้น เรียกว่า “การสอนโดยใช้สื่อประสม” สื่อประสม (Multimedia) หมายถึง ระบบการนาวัสดุ
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อุปกรณ์และวิธีการหลายประเภทมาใช้ปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ชัยยงค์ พรหมวงศ์,
2544: 87) สื่อประสมถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้เป็นอย่างดีด้วย การสร้างแรงจูงใจและ
ส่ง เสริม ประสิท ธิภ าพของการสอนในชั้น เรีย นขนาดใหญ่ไ ด้ และยังสามารถตอบสนองต่อ การเรีย นรู้ข อง
ปัจ เจกบุคคล (Agnew, Kellermand, and Meyer, 1996) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Parveen and Rajesh
(2011) ที่ได้ทาการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ จากผลการวิจัย
พบว่า สื่อประสมที่มีการออกแบบให้มีความหลากหลายและคานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะส่งผลทีด่ ีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ สื่อประสมทาให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ดีขึ้น มีค วามมั่น ใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสนุกกับการเรีย น (ภาวิณี คณาวงษ์ , 2547: 126-127) ซึ่ง
สื่อ ประสมที่นามาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดนั้น นุชนารถ ภูมาศ (2551: 156) ได้ทาการวิจัย
การพัฒนาสื่อประสมเพื่อสร้างเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อประสม
หนังสือนิทาน โปรแกรมฝึกคาศัพท์ เกมการศึกษา และแบบฝึกหัด ในขณะที่ อัญชลี รักอารีย์ (2548: 134) ทา
การวิจัยการสร้างชุดการสอนแบบสื่อประสมในการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้สื่อประสมบัตรคาศัพท์ บัตรรูปภาพ เกมส์ แถบประโยค แผ่นเพลง
แผ่นภาพยนตร์ เมื่อนาไปใช้สอนพบว่า นักศึกษามีความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อ
กิจกรรมการเรียนเป็นอย่างดี ผลสัมฤทธิ์ทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบ
สื่อประสมในการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ผู้วิจัยเลือกใช้สื่อประสมในการพัฒนาความสามารถ
การฟังและการพูดของนักเรียน
Dewey (1997) กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น
การเรีย นรู้จ ะเกิด ขึ้น ก็ต่อ เมื่อ บุค คลได้รับ เสรีภ าพในการเข้า ไปร่ว มทากิจ กรรมที่มีค วามหมายต่อ ตนเอง
การจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้” ของนักเรียนมากกว่าความรู้หรือ
ความสามารถที่ครูมี นักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ จาก
การได้ลงมือปฏิบัติ โดยครูมีบทบาทในการจัดหรือเตรียมประสบการณ์ที่มีค วามหมายแก่นักเรียน เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learn by doing) และจากแนวคิดนี้เองจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้โดยมีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Child center) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนจึง
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การจัดการเรียนรู้ ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
จากการที่ ผู้ วิ จัย ได้ ศึก ษาข้อ มู ลปั ญหาการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษในห้อ งเรียนและการศึ กษา
วิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดังเหตุผลทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถและศึกษาพัฒนาการในการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมถึงเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อ
ประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมก่อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัด
การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

นิยามศัพท์เฉพาะ
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning; ABL) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีบทบาทในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทาความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน ผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่าน
การเล่นเกม การร้องเพลง บทบาทสมมุติ และสถานการณ์จาลอง คุณครูทาหน้าที่เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมโดย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มี
การพัฒนาการฟัง การพูดภาษาอังกฤษไปด้วยความมั่นใจ
สื่อ ประสม (Multimedia) หมายถึง สิ่งที่ผู้ วิจัยนามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้มีทั้งสื่อที่ผู้วิจัย
สร้า งขึ้นเองและสื่อที่ผู้วิจัยคัดเลือกจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีผู้สร้างไว้แล้ว โดยสื่อที่ผู้วิจัยสร้างเองได้แก่
บัตรภาพ บัตรคาศัพท์ และสื่อที่ผู้วิจัยคัดเลือกจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีผู้สร้างไว้แล้วได้แก่ คลิปเสียง
การ์ตูน คลิปวีดิโอ
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานและสื่อประสม และมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนโดยมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทบทวนประสบการณ์ 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นสะท้อนความคิด
4) ขั้นประเมินผล และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการฟัง ซึ่งผู้เรียนจะต้องเข้าใจ
ในสิ่งที่ฟังโดยสามารถตอบคาถามหรือทากิจกรรมหลังจากที่ฟังได้ ผู้เรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นโดยจะต้อง
ตั้งใจฟังและเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนรู้ความหมายของคาศัพท์โดยสามารถเลือกภาพได้ตรงตามความหมายของ
ศัพท์ และผู้เรียนจะต้องสามารถปฏิบัติตามคาสั่งได้ถูกต้องซึ่งจะประเมินจากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนความสามารถในการพูด ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
สามารถพูดออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องตามหลักการออกเสียง ผู้เรียนพูดได้คล่องแคล่วมีความต่อเนื่อง ไม่ติดขัด และ
ผู้เรียนสามารถพูดออกเสียงได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะประเมินจากแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้า น ได้แ ก่ การออกเสียง ความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง
การตัดสินใจ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสังเกตการปฏิบัติงานร่วมกันของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อ
พั ฒ นาความสามารถในการฟั ง การพู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยมี ป ระเด็ น ที่ ใ ช้ ใ นการสั ง เกตพฤติ ก รรม 3 ด้ า น
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วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ประกอบด้วย ความสนใจ การมีส่วนร่วม และการตอบคาถาม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จานวน 3 ห้องเรียน จานวน 94 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแคราย
เกษตรพันธุ์พิทยาคาร อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562จานวน 28 คน
โดยได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัด
การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย บทเรียนจานวน 3 หน่วยการเรียนรู้ รวม 12 แผน ระยะเวลาใน
การดาเนินการทดลอง จานวน 15 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละแผนจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นทบทวน
ประสบการณ์ 2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นสะท้อนความคิด 4) ขั้นประเมินผล และ 5) ขั้นประยุกต์ใช้ ตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 12 แผน อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.2.1 แบบทดสอบความสามารถการฟั งภาษาอั งกฤษ จ านวน 1 ฉบั บ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น
ความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อ
ประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบ
แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่
ระหว่าง 0.60–1.00 และผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ .85 ค่าความยากง่าย (p)
พบว่ามีค่าระหว่าง 0.14 – 0.93 และอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบพบว่า มีค่าระหว่าง (-0.29) – 0.86
2.2.2 แบบประเมิ น ความสามารถการพู ดภาษาอั งกฤษ จ านวน 1 ฉบั บ เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อ
ประสมเพื่อ พัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 2 เป็น
แบบประเมิน ลัก ษณะมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating scale) 4 ระดับ มี 4 ด้า น คือ 1) การออกเสี ย ง
2) ความคล่องแคล่ว 3) ความถูกต้อง 4) การตัดสินใจ ตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง อยู่ ระหว่าง 0.60 – 1.00 โดยมีเกณฑ์การประเมิน การฟังและการพูดก่อนเรียน-หลังเรียน
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ดังนี้
คะแนน 16 – 20 คะแนน อยูในระดับดีมาก
คะแนน 13 – 15 คะแนน อยูในระดับดี
คะแนน 10 – 12 คะแนน อยูในระดับพอใช้
คะแนน 5 – 9 คะแนน อยูในระดับปรับปรุง
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2.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบประเมินลักษณะมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ มี 3 ด้าน คือ 1) ความสนใจ 2) การเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) การตอบ
คาถามตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
โดยมีเกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน) ดังนี้
คะแนน 3.01 – 4.00 คะแนน อยูในระดับดี
คะแนน 2.01 – 3.00 คะแนน อยูในระดับพอใช้
คะแนน 1.01 – 2.00 คะแนน อยูใ่ นระดับปรับปรุง
3. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด
ภาษาอั งกฤษ มี วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะของการวิ จั ย และพั ฒ นาการวิ จั ย เชิ งทดลอง (Experimental
research) แบบแผนการวิ จั ย แบบ The One Group Pretest–Posttest Design และแบบ Time Series
Design เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ดังนี้
3.1 ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถการฟัง
ภาษาอังกฤษและแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชั่วโมง
3.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการขั้นทดลอง ใช้เวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยผู้วิจัย
สอนนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจานวน 12 แผน รวม 15 ชั่วโมง ดังนี้
3.2.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ อธิบายบทบาท
หน้าที่ของนักเรียนในการปฏิบั ติกิจกรรม โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะดาเนินการตามขั้นตอนของ
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
ดังนี้
1) ขั้นทบทวนประสบการณ์ ครูให้คาแนะนาการเรียนรู้แก่นักเรียน ทบทวนและสารวจ
ความรู้เดิม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจร่วมกับการใช้สื่อประสม
2) ขั้นกิจกรรม นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางานร่วมกันตามกิจกรรมที่ครู
จัดเตรียมไว้ โดยกิจกรรมที่จัดเตรียมสามารถเป็นได้ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มโดยใช้สื่อประสมทั้งสื่อ
ประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและสื่อประสมที่ผู้วิจัยคัดเลือกจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่มีผู้สร้างไว้แล้ว
3) ขั้นสะท้อนความคิด ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยคิดวิเคราะห์สถานการณ์และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม และนาเสนอผลงาน
ของตนเองหรือของกลุ่ม
4) ขั้นประเมินผล ประเมินผลการเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนมา
5) ขั้นประยุกต์ใช้ นาสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นามาใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์
ใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
3.2.2 ระหว่างนักเรียนดาเนินกิจกรรมในแต่ละช่วงของแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยจะสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยการบันทึกวิดีโอในทุกชั่วโมงของการจัดการเรียนรู้และจดบันทึก
3.2.3 เมื่อจบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยผู้วิจยั จะประเมินการฟัง การพูดของนักเรียน
เป็นรายบุคคลจานวนทั้งสิ้น 3 ครัง้
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3.3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการขั้นหลังการทดลอง หลังจากการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
12 แผน ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถการฟังภาษาอังกฤษ
และแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชั่วโมง และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบที (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความสามารถในการฟังและแบบประเมินความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคาถามการวิจัยข้อที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อ
ประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ ปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
การทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้
* มีระดับนัยสาคัญที่ .05

จานวนนักเรียน คะแนน
28
28

20
20

x

S.D.

t

Sig

9.14 2.26 -7.59 0.00
13.82 2.36

ระดับ
ปรับปรุง
ดี

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการฟั งภาษาอั งกฤษของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม มีคะแนนหลังเรียน
( x = 13.82, S.D.= 2.36) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 9.14, S.D.= 2.26) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
การทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้
* มีระดับนัยสาคัญที่ .05

จานวนนักเรียน
28
28

คะแนน x
S.D.
t
Sig
20
5.86 1.27
0.00
20
13.39 2.17 15.87

ระดับ
ปรับปรุง
ดี

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลการเปรียบเที ย บความสามารถในการพู ด ภาษาอั งกฤษของนั ก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม มีคะแนนหลังเรียน
( x = 13.39, S.D.= 2.17) สูงกว่าก่อนเรียน ( x = 5.86, S.D.= 1.27) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพัฒนาการการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ตอบค าถามการวิ จั ย ข้ อ ที่ 2 ผลการศึ ก ษาพั ฒ นาการการฟั ง การพู ด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อ
ประสม ปรากฏดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาศึกษาพัฒนาการการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม
การประเมิน
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่
1
2
3

คะแนน

x

S.D.

10
10
10

5.75
7.64
8

1.64
1.54
1.54

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาพัฒนาการการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมโดยประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ได้แก่ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ( x = 5.75, S.D.= 1.64) เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ( x = 7.64, S.D.= 1.54)
และเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ( x = 8, S.D.= 1.54) มีผลพัฒนาสูงขึ้นตามลาดับ ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 2
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด
ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ 4 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ

โดยภาพรวมนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด อยู่ในระดับดี ( x = 2.89,
S.D.= 0.84) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อ ที่ 3 โดยพฤติก รรมที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุด ได้แ ก่ ความสนใจ
( x = 3.15, S.D.= 0.81) รองลงมาได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 3.12, S.D.= 0.71) และพฤติกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การตอบคาถาม ( x = 2.38, S.D.= 0.69)

การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพือ่
พัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นทบทวนประสบการณ์ ขั้นกิจกรรม ขั้นสะท้อนความคิด ขั้นประเมินผล
และขั้นประยุกต์ใช้ โดยในขั้นทบทวนประสบการณ์ครูจะให้คาแนะนาการเรียนรู้แก่นักเรียน ทบทวนและสารวจ
ความรู้เดิม กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจร่วมกับการใช้สื่อประสม ขั้นกิจกรรมนักเรียนทุกคนจะต้องมี
ส่ว นร่วมในกิจกรรม ทางานร่วมกันตามกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมไว้ โดยกิจกรรมที่จัดเตรียมสามารถเป็นได้ทั้ง
กิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม โดยใช้สื่อประสมทั้งสื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและสื่อประสมที่ผู้วิจัยคัดเลือก
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีผู้สร้างไว้แล้วนามาใช้ ขั้นสะท้อนความคิด ผู้สอนจะให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดและ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยคิดวิเคราะห์สถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่
เข้าร่วมกิจกรรม และนาเสนอผลงานของตนเองหรือของกลุ่ม ขั้นประเมินผลผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้จากสิง่ ที่
ผู้เรียนได้เรียนมา และขั้นประยุกต์ใช้ผู้เรียนนาสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้นามาใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์
ใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ (2555) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Base learning) ครูจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นผู้นา
กิจกรรมไม่ใช่ผู้บรรยาย ผู้เรียนจะลงมือปฏิบัติผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ ทีค่ รูนามาใช้ ซึ่งมีเทคนิคมากมายการเรียนรูว้ ธิ ี
นี้จะเป็นการให้ผู้เรียนใช้สติปัญญาและเหตุผล ไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยเพราะจะต้องเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ผู้เรียนผ่าน
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของคณะกรรมการวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(NCERT) ประเทศอินเดีย (2008) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในระบบการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) โดยได้เริ่มต้นดาเนินการไปทั่วเขตทามิว นาดู (Tamil Nadu) ซึ่งมีโรงเรียนทั้งของ
รัฐ และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรั ฐกว่า 37,486 โรงเรียน ปัญหามาจากรัฐบาลเสียค่าใช้จ่า ยกว่ า
40,000 ล้านเหรียญรูปีในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาชั้นประถมศึกษา แต่เด็กนักเรียนในทามิว นาดู (Tamil
Nadu) ก็ยังมีอุปสรรคในการเรียนขั้นพื้นฐาน มีผลการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศ นักเรียนในชั้น 3 (Class 3) มีคะแนนเพียงร้อยละ 53.48 ในผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นใน
ปี ค.ศ. 2008 เพียงแค่หนึ่งปีให้หลังที่ระบบการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ถูกนามาใช้ ผลการสอบใน
รายการเดียวกันนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75.20 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในประเทศ และผลการสอบในวิชาอื่น ๆ
เช่ น วิ ชาทางด้ า นภาษาก็ มี ผ ลเช่ น เดี ย วกั น ซึ่ งความส าเร็ จ นี้ สามารถท าให้ ป ระสบผลสาเร็จ ได้โ ดยไม่ ต้ องมี
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลแต่อย่างใด โรงเรียนเหล่านั้นได้ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนชั้นนา อีกทั้งยัง
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของภรนุ ชนาฎ อรรถาเวช (2557) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารายวิ ชาซ่ อ มเสริ ม
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางภาษาและแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษต่า นักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากที่เรียนรายวิชาซ่อมเสริ ม
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
2. ผลการศึกษาพัฒนาการการฟัง การพู ดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมโดยประเมินเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง มีผล
การพัฒนาสูงขึ้นตามลาดับทั้งการฟังและการพูด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมชาย แก้วเจริญ (2555) ได้สรุปประโยชน์ของสื่อประสมไว้ว่า ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อม มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น มีอิสระได้เรียนรู้จากเนื้อหาต่าง ๆ ที่มีหลายรูปแบบได้เป็นอย่างดี และทาให้นักเรียนได้รับความรู้
ความสามารถที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะบุ ค คล เร้ า ความสนใจของนั ก เรี ย นต่ อ สิ่ ง ที่ ก าลั ง เรี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาของทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน สอดคล้องกับศุภวรรณ เทวกุล (2556) ได้ศึกษาวิจัยในหัวข้อการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มทดลองเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 25 คน ของโรงเรียนสตรีวัดระฆังคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อ
ประสมที่ผู้วิจัยสร้างเองเรื่อง Tourists attractions around our school โดยมีภาพ ข้อความ เสียง และคลิป
วิดีโอ โดยสร้างจากโปรแกรม Power Point ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก และ
สอดคล้องกับทิฑัมพร สวัสดิ์นะที (2558) ที่ทาการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะ
การฟั งและการพู ดภาษาอั งกฤษของนัก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ ชุด สื่อ ประสมเพื่ อ การเรียนรู้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.94 และ 46.24 ตามลาดับ นั้นหมายความว่า
นักเรียนมีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และเมื่อทดสอบ t-test ค่า t เท่ากับ 32.93 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้น แสดงว่า นักเรียนทั้ง 31 คน มีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่ วนร่วมในการจัดการเรีย นรู้ข องนักเรีย นชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 2
การจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวมนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน
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ร่วมกับสื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูด อยู่ในระดับดี ซึ่งยอมรับตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3
โดยพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสนใจ ( x = 3.15) รองลงมาได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 3.12)
และพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ การตอบคาถาม ( x = 2.38) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแสงดาว
ถิ่นหารวงษ์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียนถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การจัด
การเรียนรู้ประสบความสาเร็จ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียนจะสามารถวัดได้การสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมของผู้เรียน ที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เรียนรู้
การทากิจกรรมกลุ่ม การฝึกฝนทักษะ การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้จากผู้อื่น

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนควรจัดเตรียมสื่อการสอนให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติการสอน อีกทั้ง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อประสมห้องเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีจอโทรทัศน์ หรือเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมลาโพง
หรือเครื่องเสียง เพื่อให้นักเรียนได้ชมและฟังทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจน ทั้งนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนได้ดี
2. ครูผู้สอนควรเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกั บระดับชั้น และช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งจะสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนได้มาก โดยเฉพาะสื่อที่เป็นเสียงหรือเป็นภาพเคลื่อนไหว เพราะจะสามารถเร้าความสนใจ
ของผู้เ รีย น และสื่อ นั้น ควรมีเนื้อ หาที่ชัด เจนเข้าใจได้ง่าย สอดคล้อ งและมีค วามสัม พันธ์กับ เนื้อ หาที่ใ ช้ใน
การจัดการเรียนรู้และมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด เพื่อให้กิจกรรมนั้นมีความหมาย น่าสนใจ
มากขึ้น
3. ครูผู้สอนควรจะมีผู้ช่วยเพื่อช่วยบันทึกวิดีโอระหว่างปฏิบัติการสอนเพราะการตั้งกล้องเพื่อบันทึก
เองนั้นอาจทาให้ไม่สามารถเห็นพฤติกรรมของนักเรียนได้ทุกคน โดยเฉพาะหากมีนักเรียนในห้องจานวนมาก
ผู้สอนอาจไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียนได้ทั้งหมด ผู้เรียนบางคนอาจจะไม่ปฏิบัติ
กิจกรรมจริง อาจจะหยอกล้อ เล่นกันในขณะที่เพื่อนคนอื่นปฏิบัติกิจกรรม หากครูผู้สอนมีผู้ช่วยจะทาให้ได้ผล
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
4. เพื่อความต่อเนื่องของการทากิจกรรม ครูผู้สอนควรใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 2 ชั่วโมงติดต่อกัน
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้กิจกรรมและสื่อประสมหลากหลายชนิดเวลาในการจัดการเรียนรู้
เพียง 1 ชั่วโมง อาจไม่ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาทั้งหมดตามจุดประสงค์

ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับสือ่ ประสม ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการฟัง และการพูด
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการฟัง การพูดภาษาอังกฤษในเรื่องราวที่ใกล้ตัว และอยู่ในความสนใจของ
นักเรียน
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3. ควรมีการวิจัยการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถการฟัง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น สื่อ E-book สื่อออนไลน์ สื่อโปรแกรมสาเร็จรูป หรือสื่อที่สามารถให้นักเรียน
โต้ตอบได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
_______. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กิดานันท์ มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จริยา เนียบเฉียบ. (2546). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพ.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2544). เอกสารการสอนชุดวิชา พื้นฐานการศึกษา หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ไชยยศ เรืองสุวรรณ. (2558). Active Learning. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2558. จาก
http://www.drchaiyot.com.
กับทิฑัมพร สวัสดิ์นะที. (2558). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดสื่อประสมเพื่อการเรียนรู.้ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปี 2558 (RSU National Research Conference 2015) วันที่ 24
เมษายน 2558.
นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ. (2555). การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity – Base Learning). ค้นเมื่อ 3
เมษายน 2561, จาก https://dputhp.wordpress.com/2013/.
นิภาพร บุญกุศล. (2557). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดและการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเล่านิทานและบทบาท
สมมุต.ิ วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.
นุชนารถ ภูมาศ. (2551). การพัฒนาสื่อประสมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภรนุชนาฏ อรรถาเวช. (2556). การพัฒนารายวิชาซ่อมเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อประสมเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถทางภาษาและแรงจูงใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ภาวิณี คณาวงษ์. (2547). การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สื่อ
ประสม. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต์. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะ การฟังและพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา.
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

60

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วาสนา อุตสาหะ. (2555). การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรม
นันทนาการ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.
ศุภวรรณ เทวกุล. (2556). การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้สื่อประสม. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต.
สมชาย แก้วเจริญ. (2555). การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านทานองเสนาะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). คู่มือการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล The
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ระดับชัน้
ประถมศึกษา. ค้นเมื่อ 3 เมษายน 2561 จาก http://English.obec.go.th/english/
2013/index.php /th/2012-08-08-10-26-5/74-cefr.
สาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์. (2555). การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
แสงดาว ถิ่นหารวงษ์. (2558). การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติในรายวิชาวรรณคดีสาหรับเด็ก.
วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, 17(1): 1-11.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตา
มนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2556. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
สุทัศน์ เอกา. (2557). การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน. สืบค้นเมือ่ 16 พฤศจิกายน 2558, จาก
http://www.krumontree.com/www/index.php/documents/74-abl-activitybasedlearning.
อัญชลี รักอารีย์. (2548). การสร้างชุดการสอนแบบสือ่ ประสมในการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
ภาคเหนือ จังหวัดลาพูน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Agnew, P. W., Kellerman, A. S. & Meyer, J.. (1996). Multimedia in the Classroom. Boston: Allyn
and Bacon.
Candlin, C.N. (1987). The communicative teaching of English: Principles and exercise
typology. London: Longman Group.
Carroll, B.J. (1982). Testing and communicative performance. Oxford: Pergamar Press.
Dewey, J. (1997). Experience and education. New York: Simon & Schuster.

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

61

Rod, E. (1984). Classroom second language development. Oxford: Oxford University Press.
Finocchiaro, M., & Brumfit, C. (1983). The functional national approach: From theory to
practice. New York: Oxford University Press.
Harmer, J. (1987). The practice of English Language Teaching. London: Longman.
Littlewood, W.T. (1985). Communicative language teaching. Cambridge: Cambridge University
Press.
Nunan, D. (1989). Second language teaching and learning. New York: Heinle & Heinle.
________. (1991). Language teaching methodology. London: Prentice Hall.
Parveen, J. J., & Rajesh, V. (2011). Multimedia in English Language Teaching: An Empirical Study.
Journal of Technology for ELT, 1(4).
Paulston, C.B. (1979). Teacher English as a second language techniques and procedure.
Cambridge: Winthrop Publishers.
Pica, T., et. al. (1983). Choosing and using communication tasks for second language instruction
and research. In Crooks, G. and Gass, S. M. Tasks and language learning: Integrating
theory and practice, p. 18. Britol: London Press.
Prabhu, N.S. (1979). The Procedural syllabus In Communicative syllabus design And
methodology. Oxford: Pregamon Press.
Rost, M. (1991). Real time English. China: Longman.
Scott, R. (1981). “Speaking” in communication in the classroom. Longman Group.
Underwood, M. (1989). Teaching listening. New York: Longman.

