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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ 
รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่อง การค านวณด้วยฟังก์ชัน 

Development of Computer Assisted Instruction in Microsoft Excel in  
Formula Function according to Davies’ Demonstration Method  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชา
โปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 2) ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 4) พัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 5)  หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย     
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 86.66/82.85 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ทักษะปฏิบัติของผู้เรียนมีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งมีค่าคะแนนมากกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 และ 4) 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
ที่พัฒนาขึ้น  สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนให้กับผู้เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตได้อย่างเหมาะสม 
 

ค ำส ำคัญ:  การสอนแบบสาธิต แนวคิดของเดวีส์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were as follows: 1) development of computer assisted instruction 
in Microsoft Excel in formula function according to Davies’ demonstration method, 2) assessment of 
efficiency in computer assisted instruction developed by the researchers, 3) comparison learning 
achievement of learners between pre-study and post-study with the use of computer assisted instruction 
developed, 4) practical skills development of learners using computer assisted instruction and 5) study of 
learners’ satisfaction towards the computer assisted instruction. In this research, the sample group 
(purposive sampling) included 35 students studying in the first year of Vocational Certificate Program in 
Business Computer In addition, mean, standard deviation and t-test were used for data analysis. 
 The research findings suggested that 1) level of efficiency in computer assisted instruction is at 
86.66/82.85 higher than specified as 80/80, 2) learning achievement of learners after using computer 
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assisted instruction was higher than pre-study at the significant level of .05, 3) learners’ practical skills were 
equivalent to 88% higher than hypothesis for pre-specified level of 70%, and 4) learners’ satisfaction towards 
computer assisted instruction was at the highest level. Based on studies, development of computer assisted 
instruction can be applied to instructional media as well as. 
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บทน า 
 วิชาโปรแกรมตารางค านวณ เป็นรายวิชาที่ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางค านวณ 
การป้อนและจัดเก็บข้อมูล การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชันในการค านวณ กา ร
พยากรณ์ข้อมูล การเรียงล าดับ การสรุปและน าเสนอข้อมูล  ในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table) จาก
การศึกษาผลคะแนนของวิชาโปรแกรมตารางค านวณ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 4 ห้อง พบว่าผู้เรียนมีคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติระหว่างเรียน อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ คะแนนเฉลี่ยห้องที่ 1 เท่ากับ 11.20 คะแนน คะแนนเฉลี่ยห้องที่ 2 เท่ากับ 10.72 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยห้องที่ 3 เท่ากับ 11.87 คะแนน คะแนนเฉลี่ยห้องที่ 4  เท่ากับ 13.50 คะแนน เมื่อน าคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ
มาพิจารณาเป็นหน่วยเรียนพบว่าผู้เรียนทุกห้องมีคะแนนเก็บหน่วยเรียนเรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน ได้คะแนนต่ าที่สุดจาก
หน่วยเรียนอื่น ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นหัวข้อท่ีส าคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในวิชาโปรแกรมตารางค านวณ ทั้งนี้จากการสอบถาม
ผู้เรียน พบว่าเรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน การค านวณจะต้องมีการใช้สูตรและฟังก์ชันต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนบางคนท าความ
เข้าใจได้ยาก และในการเรียนปฏิบัตินั้นมีเวลาจ ากัดเนื่องจากต้องเรียนทฤษฎีควบคู่ไปด้วย ประกอบกับในการปฏิบัตินั้น
นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติท างานแต่ละช้ินงานได้ทันเวลาและไม่สามารถน าไปปฏิบัติต่อที่อื่นได้ เนื่องจากผู้เรียนบางคนลืม
ขั้นตอนวิธีการท า จึงท าให้ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาค้นคว้าแนวทางที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนประสบความส าเร็จและมีสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 จากปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เป็นรูปแบบที่มุ่งพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านทักษะปฏิบัติหรือการกระท า การแสดงออกต่าง ๆ ทักษะส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยทักษะย่อยจ านวนมาก         
การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท าทักษะย่อยเหล่านั้นได้ก่อน แล้วจึงเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ
ได้ดีและรวดเร็วขึ้น รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะภาพรวม ขั้นที่ 2          
ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ ขั้นที่ 5 ขั้นให้
ผู้เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย (Davies, 1971) เพื่อเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รู้จักปฏิบัติตามเองได้และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก 
สังเกตหาเหตุผลและสรุปหลักเกณฑ์ได้ สามารถจดจ าเรื่องที่เห็นจากการสาธิตได้ดี ธวัช (2555) ได้กล่าวว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นการศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยสามารถ
น าเสนอได้ทั้งตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับโปรแกรม สามารถทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันทีเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่เลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์มาพัฒนาคู่กับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสาธิต รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 
เนื่องจากช่วยลดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา อีกทั้งผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเองสามารถดูทบทวนในส่วนที่ไม่
เข้าใจได้หลายครั้ง ลดปัญหาในเรื่องของความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน และการสอนแบบสาธิตน่าจะเป็นการง่ายที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถเห็นขั้นตอนการท างานจริง ได้ทั้งความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติไปพร้อมกัน และจะสามารถ เอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความช้าเร็วของตนเองได้และสามารถดูทบทวนซ้ าได้ทุกท่ีทุกเวลา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่อง
การค านวณด้วยฟังก์ชัน 
 2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 4. เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรยีน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธติตามแนวคิดของเดวีส์
รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 
 5. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ 
เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

3. ทักษะปฏิบัติของผู้เรยีน ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรแ์บบสาธิต ตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรม
ตารางค านวณ เรื่องการค านวณดว้ยฟังก์ชัน มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        1.1 ประชากร คือ นักเรยีนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยั 
เทคนิคปทุมธานี จ านวน 4 ห้อง จ านวน 135 คน 
        1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการลือกแบบเจาะจง โดยเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวน 35 คน 
  2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาโปรแกรมตารางค านวณ รหัสวิชา 2004 - 2103 ทั้งหมด 1 เรื่อง คือ 
การค านวณด้วยฟังก์ชัน โดยมีเนื้อหาสาระ ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
                2.1 การค านวณด้วยฟังก์ชัน 

          2.1.1 ความหมายของฟังก์ชัน 
          2.1.2 องค์ประกอบของฟังก์ชัน 
          2.1.3 ประเภทของฟังก์ชัน 
          2.1.4 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน Sum 
          2.1.5 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน Max 
          2.1.6 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน Min 
          2.1.7 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน Average 
          2.1.8 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน Count 
          2.1.9 การใช้งานฟังก์ชันพ้ืนฐาน ฟังก์ชัน IF 
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  3. ระบบการจดัการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ โปรแกรม Moodle ซึ่งเป็น
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรับระบบจัดการเรียนการสอน 
  4. ตัวแปรในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
                4.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตาราง
ค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน  
                4.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชา 
โปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคดิของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรม
ตารางค านวณ เรื่องการค านวณดว้ยฟังก์ชัน ภาคเรียนท่ี 2/2560 จ านวน 1 ภาคเรียน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ (Analysis) 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาโปรแกรมตารางค านวณท าการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาโปรแกรมตารางค านวณ รหัสวิชา 2004 - 2103 
ใช้เวลาเรียน 4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 18 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ 
เครื่องมือของโปรแกรมตารางค านวณ ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรฟังก์ชันเบื้องต้นวิเคราะห์ สรุป และรายงาน
ข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
ก าหนดหัวเรื่องประเมินความส าคัญของหัวเรื่องพิจารณาเลือกหัวเรื่องที่จะน ามาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
โดยค านึงถึงการก าหนดเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนรายบุคคล ในข้ันตอนนี้ได้เลือกเนื้อหาของหน่วยเรียนที่
ผู้เรียนมีปัญหาในภาคเรียนท่ีแล้ว คือเรื่อง การค านวณด้วยฟังก์ชัน ซึ่งได้ท าการประเมินความส าคัญของหัวเรื่องโดยใช้ Task 
Evaluation Sheet 
                   1.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Analysis) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่จัดท าขึ้นนั้นอยู่
ในขั้นการฟื้นคืนความรู้ขั้นการประยุกต์ความรู้หรือขั้นการส่งถ่ายทอดความรู้  รวมทั้งคาดหวังให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์ที่เรียกว่าเกิดการเรียนรู้สามารถจ าแนกได้  3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และด้านจิตพิสัย (Affective Domain) โดยได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมา
ทั้งหมด 9 ข้อ 
        1.3 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญและใช้เวลามาก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชาร่วมกับการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2556 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นระบบและสะดวกยิ่งขึ้น  จึงจัดท าแผนภาพปะการัง (Coral 
Pattern) ดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 แผนภาพปะการัง วิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 

และจัดเรียงความส าคัญของเนื้อหาโดยค านึงถึงความยากง่ายและล าดับความต่อเนื่องของเนื้อหาจากนั้นจึงใช้วิธีการล าดับ
เนื้อหาโดยสร้างเป็น Network Diagram 

1.4 การวิเคราะห์และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 1.4.1 สร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จ านวน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านความรู้ทั้งหมด 9 วัตถุประสงค์ จ านวนวัตถุประสงค์ละ 3 ข้อ รวมเป็นข้อสอบทั้งหมดจ านวน 
27 ข้อ เพื่อน าไปแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 

 1.4.2 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบและ
ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Consistency : IOC) ต้องมีค่าเฉลี่ยในแต่ละข้ออยู่ในช่วง 
0.67 - 1.00 ซึ่งผลการประเมินครั้งแรกผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้มาแก้ไข หลังจากการแก้ไขข้อสอบผ่านเกณฑ์ของค่า IOC ทุกข้อ 

  1.4.3 น าแบบทดสอบไปทดลอง (Try Out) กับผู้เรียนที่เคยเรียนรู้ผ่านมาแล้ว คือ นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จ านวน 30 คนและน าข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของ
แบบทดสอบผลการวิเคราะห์แบบทดสอบทั้งชุดจ านวน 27 ข้อ พบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.20 - 0.80 แสดงว่าเป็น
แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายปานกลาง ส่วนค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 - 0.75 จัดว่าเป็นข้อสอบที่มีคุณภาพดี
แล้วน าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ดีควรมีค่า
มากกว่า 0.6 ขึ้นไป ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 

1.5 สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อตรวจความเหมาะสมของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคด้วยแบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบ่งออกเป็น 2 
ชุด ดังนี ้แบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและแบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
  1.6 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจแบบประเมินความพึงพอใจ 
และน ากลับมาแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป 

การใช้โปรแกรมตารางค านวณ การค านวณด้วยฟังก์ชัน 

ความหมายของฟังก์ชัน 

องค์ประกอบของฟังก์ชัน 

ประเภทของฟังก์ชัน 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Sum 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Max 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Min 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Average 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน Count 

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน ฟังก์ชัน IF 
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  2. การออกแบบ (Design) 
  2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนระหว่างเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตมีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 : ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบสาธติตามเทคนิคของเดวีส์ 

ขั้นตอนการสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ กิจกรรม 

1. ขั้นสาธิตทักษะภาพรวม 
 

- ลงทะเบียนเข้าใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
- ค าแนะน าการใช้บทเรียน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- บอกจุดประสงค์การเรียนรู ้
- ศึกษาเนื้อหาจากสื่อ Motion Graphic 

2. ขั้นสาธิตและใหผู้้เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อย 
- ศึกษาเนื้อหาวีดีโอสาธติ 
- ฝึกปฏิบัติย่อยจากสื่อปฏิสัมพันธ์ แบบมีค าแนะน า 
- รายงานผลคะแนนการฝึกปฏิบตัยิ่อยของผู้เรียน 

3. ข้ันให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 
- ฝึกปฏิบัติย่อยจากสื่อปฏิสัมพันธ์ แบบไม่มีค าแนะน า 
- รายงานผลคะแนนการฝึกปฏิบตัยิ่อยของผู้เรียน 
- แบบทดสอบระหว่างบทเรียน 

4. ขั้นให้เทคนิควิธีการ - ศึกษาเนื้อหาวีดีโอสาธติ 

5. ข้ันให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย  
- ใบงานฝึกทักษะปฏิบัติ  
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 

จากตารางที ่1 แสดงขั้นตอนการเรียนการสอนแบบสาธติตามแนวคดิของเดวีส์กับเครื่องมือท่ีใช้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแบบสาธติตามแนวคดิของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 
 2.2 การออกแบบส่วนของบทเรยีนเป็นส่วนที่จะน าไปไว้บนระบบจดัการบทเรียนการสอนบนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตและออกแบบส่วนของระบบจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของตัวระบบ
จัดการบทเรียน 
 2.3 การออกแบบผังงานและบทด าเนินเรื่องเป็นแนวทางในการท างานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกิจกรรมแบบทดสอบและส่วนอื่น ๆ บนหน้าเว็บเพจแสดง
ให้เห็นว่าแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องกับส่วนใดและส่วนใดมาก่อนหลังซึ่งเป็นการจัดล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการออกแบบระบบการท างานของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ภาพที ่2 ลักษณะขั้นตอนการสร้างกิจกรรมในบทเรยีน 
 

 จากภาพท่ี 2 แสดงลักษณะขั้นตอนการสร้างกิจกรรมในบทเรียนซึ่งกิจกรรมในบทเรียนมลีักษณะแบบปฏิสัมพันธ์   
ในกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การคลิกเมาส์ การเติมค าสั้น ๆ และข้อมูลที่ผู้เรียนได้กระท าจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ออกมาเป็นคะแนน 
 3. การพัฒนา (Development) 
  3.1 การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนเป็นการน าเอาโปรแกรมจดัการเรียนการสอน Moodle         
มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถจัดการกับบทเรยีนและข้อมลูของผู้เรียน
ได้อย่างด ี

 
ภาพที ่3 หน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
3.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามวิธีการเรยีนการสอนของเดวีส์ เรื่องการค านวณด้วย 

ฟังก์ชันเป็นการพัฒนาตัวบทเรียนเพื่อน าไปไว้บนระบบจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1 2 

ฐานข้อมูล 
(Database) 
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           ภาพที่ 4 ขั้นที่ 1 ข้ันสาธิตทักษะภาพรวม      ภาพที่ 5 ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและท าให้ผู้เรียนปฏิบตัิทักษะย่อย 
 

  
 

           ภาพที่ 6 ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏบิัติทักษะย่อย                        ภาพที่ 7 ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ 
 

 
 

ภาพที่ 8 ขั้นที่ 5 ข้ันให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย 
 

 4. การทดลองใช้ (Implementation) 
  4.1 น าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นท่ีผา่นการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจากกลุ่ม 
ตัวอย่างนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย
เลือกนักเรียนจ านวน 5 คน แล้วให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียน จากนั้นสังเกต สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วน า
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้บทเรียนที่ประสิทธิภาพ 
  4.2 น าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้จรงิกับนักเรียนระดับประกาศนียบตัร 
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ จ านวน 35 คน 
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
  5.1 เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว  จึงน าคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนจากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน าคะแนนจากการฝึกทักษะปฏิบัติมาวิเคราะห์     
เพื่อวัดทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 
  5.2 ให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น และน า
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียน 
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 ตารางที่ 2 : แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คะแนน n คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 
ระหว่างเรยีน (E1) 35 10 8.66 86.66 

       หลังเรียน (E2) 35 10 8.29 82.85 
   

  จากตารางที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตาราง
ค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.66/82.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80     
แสดงว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนได้ 
 
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
ตารางที่ 3 : แสดงผลการหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ n รวมคะแนน (350) x  S.D. t ค านวณ t ตาราง 
       ก่อนเรียน 35 181 5.17 1.37 

14.57 1.69 
       หลังเรียน 35 290 8.29 0.86 

ระดับนัยส าคัญ .05 df = 34 
  จากตารางที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียน โดยใช้สถิติ Dependent Samples t-test ได้ค่า t จากการค านวณ 14.57 และจากการเปิดตาราง ค่า t   
ที่ df = 34 มีค่า 1.69 ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน ค่า t ค านวณ สูงกว่าค่า t 
ตาราง ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 

  3. ผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์
รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน 
 
ตารางที่ 4 : แสดงผลการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน 

การฝึกทักษะปฏิบัตขิองผู้เรียน 
คะแนนรวม 

(3500) 
คิดเป็นร้อยละ 

รวม 3080 88 
  

  จากตารางที่ 4 พบว่าการประเมินทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตาม
แนวคิดของเดวีส์รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ มีค่า
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88  ซึ่งมีค่าคะแนนมากกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้คือ มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
  4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 
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 ตารางท่ี 5 : แสดงผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น (N = 35) 
รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1.1 ด้านระบบการจัดการเรียนการสอน 4.43 0.35 มาก 
        1.2 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียน 
             การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส ์

4.31 0.34 มาก 

1.3 ด้านของสื่อการเรียน 4.55 0.26 มากที่สุด 
รวม 4.43 0.31 มาก 

  

 จากตารางที่  5 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น                 
โดยส่วนรวมผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจในด้านระบบการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 
ด้านของสื่อการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น และมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนได้
เป็นอย่างดี 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 1. ด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตาราง
ค านวณ เร่ืองการค านวณด้วยฟังก์ชัน ได้ด าเนินการตามวิธีการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
และข้อมูลต่าง ๆ  มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วน าข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้จากการวิเคราะห์มาออกแบบและพัฒนาเป็น
บทเรียนแล้วท าการทดสอบปรับปรุงแล้วจึงน าไปทดลองจริงตามขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  
มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ คือ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ประเมินบทเรียนโดยใช้แบบสอบถาม ผลที่ได้พบว่า
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.62 และ S.D. 
=0.19) และผลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน มีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ 
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดมีาก ( x = 4.76 และ S.D.= 0.06)  และผู้วิจัยได้น าไปทดสอบการใช้งานเพื่อหาประสิทธิภาพตาม 
เกณฑ์ E1/E2 โดยตั้งเกณฑไ์ว้ท่ี 80/80 ผลที่ไดค้ือ บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยได้ค่าเฉลี่ย 
86.66/82.85 ถือว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 
 2. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนและเก็บรวบรวมคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบกับหลังเรียน โดยใช้การแจกแจงแบบ t-test พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแบบสาธิตนี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา คัดเลือกสื่อที่เหมาะสมต่อการน าเสนอบทเรียน โดยได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้น ประกอบด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยาย และวิดีโอสาธิต ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ซึ่งการสาธิต
บทเรียนของผู้เรียนนับเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากตอ่การเรยีน เพราะเป็นการเสริมความเข้าใจ และช่วยท าให้เกิดความจ าใน
เนื้อหาท่ีแม่นย ามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของทิพวรรณ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ส าหรับระดับประกาศนียบัตร



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- การศึกษา - 236 

 

วิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้น
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ด้านการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต โดยใช้รูปแบบ
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งมีค่าคะแนนมากกว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญและแก้ปัญหาด้านทักษะปฏิบัติของผู้เรียนโดยการน าเอารูปแบบการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบสาธิตโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียนใน
ด้านการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักปฏิบัติตามเองได้และเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักสังเกต หาเหตุผลและสรุปหลักเกณฑ์ได้
สามารถจดจ าเรื่องที่เห็นจากการสาธิตได้ดีและการพัฒนาบทเรียนที่ได้มีการออกแบบรูปแบบตามหลักองค์ประกอบศิลป์ การ
ใช้สื่อประสมการติดต่อสื่อสารและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นพบและสร้ างความรู้ด้วย
ตนเองและมีการเสริมแรงท่ีดีผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทบทวนการฝึกทักษะปฏิบัติได้ซ้ า ๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลาและการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของ      
เดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางค านวณ เร่ืองการค านวณด้วยฟังก์ชัน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.43 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิตที่สร้างขึ้นมีทั้ง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง สื่อปฏิสัมพันธ์และวิดีโอสาธิตจากโปรแกรม Adobe Captivate และ Adobe After Effects 
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ มีแรงจูงใจในการเรียน มีความต้องการเรียนเนื้อหาที่สร้างขึ้น อีกทั้งเนื้อหาของบทเรียนได้ผ่านการ
วิเคราะห์และการประเมินจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคแล้ว รวมถึงขั้นตอนการเรียนไม่ยุ่งยาก มีแบบฝึกทักษะ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานที่หลากหลาย ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอีกด้วยซึ่ งผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของนาราภัทร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบจัดการ
ฐานข้อมูล เรื่องภาษาฐานข้อมูลด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ 

      ถ้ามีการน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ในงานวิจัยนี้ไปใช้งาน ควรจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการฟังเช่น ชุดหูฟัง เนื่องจากในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ผู้เรียนจะได้รับฟังเสียง
ผู้บรรยาย เสียงนั้นจะไม่ไปรบกวนผู้เรียนในช้ันเรียนคนอื่น และควรมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนื่องจากเป็นการเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

      ควรเพิ่มเติมทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบช่วยเหลือกันโดยใช้กระบวนการ
ท างานร่วมกันท าให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะพึ่งพากันเนื่องจากการเรียนรู้แบบสาธิตและฝึกทักษะปฏิบัติผู้เรียน
บางคนมีทักษะปฏิบัติที่ดี จึงเป็นการดีถ้าให้ผู้เรียนที่มีทักษะปฏิบัติที่ดีแล้วคอยช่วยเหลือแนะน าเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านท่ีได้ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ 
ข้อคิด ช้ีแนะแนวทาง วิธีการต่าง ๆ และตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาของงานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้มีความรู้ความก้าวหน้าทางการศึกษา  
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 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ได้แก่ อาจารย์กอบกาญจน์ ป่านแก้ว อาจารย์ศราวุธ วงศ์จันทร์ และ
อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง ท่ีได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบและให้ค าช้ีแนะในด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
สาธิตตามแนวคิดของเดวีส์ วิชาโปรแกรมตารางค านวณ เรื่องการค านวณด้วยฟังก์ชัน ท าให้บทเรียนมีเนื้อหาที่ถูกต้องและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค ได้แก่ อาจารย์วาฤทธิ์ กันแก้ว อาจารย์ วิลาวัลย์  วัชโรทัย และอาจารย์
อัญชลี เหลืองศรีชัย ท่ีได้สละเวลาตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและให้ค าช้ีแนะในด้านเทคนิค ท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่พัฒนาขึ้นมีวิธีการน าเสนอที่เหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและพี่น้องทุก ๆ คนท่ีคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ
แก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
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การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี                                                   

การสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน  
The Study  of  English  Reading-Writing Abilities and Motivation towards English 

Learning of Prathom Sueksa IV Students at Ban Nongkae (Samakee Wittaya) School                                     
Using Genre-Based Approach (Narrative Genre Features) 

 
ธารทิพย์  เกษรามัญ1 
สงวนศรี  โทรอค 2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคี
วิทยา)  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ14101) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบของวิลคอกซัน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
(Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค ำส ำคัญ : ความสามารถในการอา่น-การเขียนภาษาอังกฤษ  แรงจงูใจ  
              วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study English reading-writing abilities and motivation 
towards English learning of Prathom Sueksa IV students at Ban Nongkae (Samakee Wittaya) School using 
Genre-Based Approach (Narrative Genre Features) before the experiment and after the experiment. The 
samples used in the research were 16 Prathom Sueksa IV students who studied English (Eng14101) in the 
second semester of the 2017 academic year at Ban Nongkae (Samakee Wittaya) School. They were 
selected by purposive sampling. The instruments used in the research were lesson plans using Genre-

                                                           
1 นักศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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Based Approach (Narrative Genre Features), English reading-writing abilities test with its reliability .88 and 
questionnaires on motivation towards English learning with its reliability .82. Statistics used to analyze the 
data were mean, standard deviation and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test. The results of the 
research indicated that English reading-writing abilities and motivation towards English learning of Prathom 
Sueksa IV students at Ban Nongkae (Samakee Wittaya) School using Genre-Based Approach (Narrative Genre 
Features) after the experiment were significantly higher than before the experiment at the .01 level. 

 

Keywords:  English Reading-Writing Abilities, Motivation towards English learning, Genre-Based Approach 
                (Narrative Genre Features)  
 
บทน า 

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการสื่อสาร ทั้งด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ และการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวการสอนภาษาอังกฤษและวิธีการสอนให้เหมาะสมตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หน้า 9)  

จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในปัจจุบันพบว่าต่ ากว่าเกณฑ์ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2557-2559 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ36.02, 40.31 และ 34.59 ตามล าดับ ตรงกับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับร้อยละ 30.05, 34.45 และ 36.51 
ตามล าดับ (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) เช่นเดียวกับผลการประเมินระดับโรงเรียนบ้านหนอง
แก (สามัคคีวิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 28.04 , 33.50 และ 
29.50 ตามล าดับ (โรงเรียนบ้านหนองแก, 2557- 2559, หน้า 6) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 จากการ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวน 2 คน จากครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าครูยัง
สอนตามคู่มือครู โดยการให้นักเรียนท่องจ าค าศัพท์และสอนโดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ให้นักเรียนท่องจ า
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ และจากการสัมภาษณ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) จ านวน 
12 คน จาก 16 คน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 75 พบว่าวิธีสอนของครูไม่เอื้อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน มุ่งเน้นสอนตามต ารา ซึ่งท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ไม่กระตือรือร้น ไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าในการเรียน
ภาษาอังกฤษ จึงเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้ตรงกับแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวัน 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ  
พบว่าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน  
(Narrative Genre Features) เป็นวิธีสอนภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) หมายถึง วิธีสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ยึดบทเรียนหรือเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้เป็นปัจจัยป้อน โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบ 
ของเอ็ม เอ เค ฮอลลิเดย์  (M.A.K Halliday อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531, หน้า 24-25) นิทานหมายถึงเรื่องเล่า        
ในอดีตที่ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะเล่าเรื่องในอดีตเพื่อให้คติสอนใจมีรูปแบบ (Form) และมีการใช้ภาษา 
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(Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue Words) ที่เฉพาะและชัดเจน โดยมีอรรถลักษณะเป็นองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ 1) ช่ือ
เรื่อง (Title) 2) ฉาก (Orientation) ซึ่งประกอบด้วย  เวลา  ตัวละครและสถานท่ี 3) ล าดับเหตุการณ์ ปมปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา (Event, Complication and Resolution) 4) คติธรรมสอนใจ (Moral) โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ข้ัน ดังนี้ 1) การแจ้ง
จุดประสงค์ของการอ่าน-การเขียนนิทาน 2) การเสนอค าศัพท์ใหม่และการให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทาน 3) การแสดง
บทบาทสมมุติ 4) การท างานกลุ่ม 5) การท างานเดี่ยว (สงวนศรี โทรอค, 2547, หน้า 151-152) และจากการศึกษาผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานของ สเชคเตอร์และสเชคเตอร์ 
(Schecter & Schecter, 1987, pp. 23-25) ที่ได้ศึกษาความสามารถทางการอ่านและเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ
อรรถฐานของนักเรียนในเมืองซึ่งต่างวัฒนธรรมในห้องเรียนเดียวกันจ านวน 30 คน ในระดับเกรด 5 ผลการวิจัยพบว่า ปริบทที่
น ามาใช้นั้นช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาได้อย่างดียิ่ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชนัญชิดา เสมสีสม 
(2556, หน้า 102) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน โดยใช้อรรถลักษณะ
ของนิทาน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน โดยใช้อรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ข้อค้นพบของผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานและข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะท าการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
หนองแก (สามัคคีวิทยา)  โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคี
วิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ
นิทาน (Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)โดย
ใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative 
Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (อ14101) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 16 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) ท่ีเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ (อ14101) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) มีเพียง 1 ห้องเรียนเท่านั้น  
 2. เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหามาจากนิทานซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 16 เรื่อง 16 แผน 
    3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
            การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 20 ช่ัวโมง โดย
ท าการทดสอบก่อนการทดลอง 2 ช่ัวโมงท าการทดลอง 16 ช่ัวโมงและทดสอบหลังการทดลอง 2 ช่ัวโมง 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-
Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
                   1. ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 

       2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานโดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบของเอ็ม เอ เค 
ฮอลลิเดย์ (M.A.K. Halliday อ้างถึงใน เสาวลักษณ์  รัตนวิช, 2531, หน้า 24-25)  ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์  ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนของ สงวนศรี โทรอค (2547, หน้า 99-101) โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ คือ 1) การแจ้ง
จุดประสงค์ 2) การเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบตามอรรถลักษณะของนิทาน 3) การแสดงบทบาทสมมุติ 4) การท างาน
กลุ่ม 5) การท างานเดี่ยว ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของอัจฉรา 
วงศ์โสธร (2538,หน้า 151-165) และประยุกต์ใช้แบบวัดแรงจูงใจ ของเบญมาศ  ทองจันทร์ (2558 , หน้า 205) ซึ่งสามารถ
เขียนเป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังปรากฏในภาพท่ี 1 
 

    ตัวแปรต้น (Independent Variable)             ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
            
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะ
ของนิทาน (Narrative Genre- Features) 

1. ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 
2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ         
กลุ่มเดียว ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One-group Pretest-posttest Design) (ล้วน สายยศ         
และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248-249)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ 

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน(Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้วจ านวน 16 แผน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
              1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
                 2) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 20 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน จุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
 2.  ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาอังกฤษ จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 3. ด าเนินการทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทาน จ านวน 16 แผน 16 เรื่อง ได้แก่ 1) The Lion and The Deer 2) The Lion in Love 3) The Diligent 
Chicken 4) The Cheating Turtle 5) The Hen and The Golden Eggs 6) The Wolf and The Seven Kids 7) The 
Boy and The Frog 8) The Mother Crab and Her Son 9) The Bee and The Dove 10) The Cock ad The Fog 11) 
The Frog and The Mouse 12) The Foolish Wolf's Flute 13) The Wind and The Sun 14) The Oak and The 
Reed 15) The Goat and The Grapevine และ 16 ) The Frog and The Well รวมทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง 
 4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาอังกฤษ ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ 
แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ

วิลคอกซัน(The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Ranks Test) ผลปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่าน -การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4              
 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-            
 Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลัง 
              การทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

ความสามารถในการอ่าน-
การเขียนภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเต็ม 
 

     X 
S.D. Sig. 

ก่อนการทดลอง 16 20 8.90 3.11 
 .000 

หลังการทดลอง 16 20 12.35 3.33 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0. 1 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน  (Genre-Based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก             
 (สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย
 อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

          แรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 

n 
คะแนน

เต็ม 
 

X 
S.D. Sig. 

ก่อนการทดลอง 16 100 48.00 3.06 
.000 

หลังการทดลอง 16 100 83.95 3.49 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0. 1 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก 
(สามัคคีวิทยา) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา ) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน -การ
เขียนและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01          
ซึ่งเปน็ไปตามสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลได้ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน 5 ขั้นดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์ของการอ่าน-การเขียนนิทาน เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ของการอ่านนิทานว่า 
นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าในอดีตที่ให้คติธรรมสอนใจ เมื่อนักเรียนได้รู้วัตถุประสงค์ในการอ่าน-การเขียนนิทานแล้ว นักเรียนมี
จุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจนจึงท าให้นักเรียนเกิดความความตั้งใจ กระตือรือร้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของ
จอห์นสันและมอร์โรว์ (Johnson & Morrow, 1981, pp. 59-66) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอน
ควรบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ คือรู้ว่าตนก าลังท าอะไรเพื่อที่ตนเองจะสามารถท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นขั้นตอนการแจ้งจุดประสงค์ของการอ่าน-การเขียนนิทาน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความตั้งใจและ
มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ขั้นที ่2 การน าเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบตามอรรถลักษณะของนิทาน เป็นขั้นตอนท่ีครูเสนอค าศัพท์เพื่อสื่อ
ความหมายแล้วจึงน าเสนอแผนภูมิอรรถลักษณะของนิทานประกอบเนื้อเรื่องเป็นส่วน ๆ เพื่ อให้นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบ
และเนื้อเรื่องของนิทานเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับค าศัพท์และอรรถลักษณะของนิทานแล้ว 
นักเรียนสามารถเขียนตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์และเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีประสบการณ์เดิม
จากรูปแบบองค์ประกอบของนิทาน จึงสามารถน าไปต่อยอดความรู้ใหม่ได้ ดังค ากล่าวของโอบาห์ (Obah, 1983, pp. 129-
133) ที่กล่าวว่า ทฤษฏี Schema หรือประสบการณ์เดิมเป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่มี
อยู่เป็นพ้ืนฐาน ถ้าปราศจากพ้ืนฐานความรู้เดิมแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นขั้นตอนการน าเสนอ
ค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบตาม อรรถลักษณะของนิทาน จึงช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้นจึงท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
  ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียนได้มีโอกาสสื่อความหมายของค าศัพท์และเนื้อเรื่องจากการ
แสดงบทบาทสมมติ โดยผู้เรียนได้เป็นผู้ปฎิบัติการฝึกใช้ภาษาด้วยตนเอง (Active Learner) ซึ่งนักเรียนสามารน าไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง (Real Situation) และยังเป็นการบูรณาการการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ทั้ง 4 ทักษะ (4 Integrated 
skills) ซึ่งตรงกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ดังค ากล่าวของคาเนลและสเวน (Canale & Swain, 1980, p.1) ที่กล่าวถึง
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไว้ว่า เป็นการเน้นให้นักเรียนเกิดสมรรถนะวิสัยทางการสื่อสาร (Communicative Competence) 
คือ เป็นการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นการเรียนจากสื่อจริง และเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ใช้ภาษา เป้าหมายในการ
สื่อสาร นอกจากนั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์เชิงสังคม (Sociolinguistics) และวัฒนธรรมด้วย และในการ
จัดกิจกรรมภาษาให้นักเรียน กิจกรรมภาษาเป็นปัจจัยส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ท้ังนี้เพราะผู้สอนจะใช้กิจกรรม
การอ่าน การเขียน การฟังและการพูดเป็นสื่อเพื่อให้นักเรียนแสดงออกท่าทางภาษาโดยมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับครูผู้สอน
และเพื่อน จึงท าให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียน ฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จึงท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 4 การท างานกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนใช้ความรู้เดิม (Schema) และทบทวนความเข้าใจจากวัตถุประสงค์ 
(Purpose) รูปแบบ (Form) อรรถลักษณะของนิทานและการใช้ภาษา (Language Use) ที่มีค าช้ีแนะที่ชัดเจน(Clue Words)  
โดยให้นักเรียนอ่านแล้วเขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ตามอรรถลักษณะของนิทาน ซึ่งท าให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท า
ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) ส่งผลให้นักเรียนเกิดความมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ในการท างานกลุ่มผู้เรียนได้เป็นผู้ปฎิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตนเอง (Active Learner) ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวง 
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ศึกษาธิการที่ให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่เป็นสากล (CEFR) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 1) ดังค ากล่าวของ ออลไรท์ (Allwright, 
1980, p. 167) บราวน์ (Brown, 1980, p. 213) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 34) ได้ให้ความหมายไว้อย่างสอดคล้องกัน
ว่าการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่เพียงแต่จะอธิบาย การใช้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น หากจุดมุ่งหมาย
ส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการที่ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริง ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารแบบต่าง ๆ  ในช่วงของการเรียนภาษาให้มากโดยการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารควรจะเน้นเรื่องหน้าท่ีของ
ภาษามากกว่ารูปแบบของภาษา (Littlewood, 1981, p.17-18) ดังนั้นขั้นตอนการท างานกลุ่มจึงเป็นขั้นตอนท่ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่ 5 การท างานเดี่ยว นักเรียนท างานเดี่ยวโดยอ่านเนื้อเรื่องแล้วเขียนบอกคติสอนใจหรือแสดงความคิดเห็นจาก
เรื่องที่อ่านได้ ขั้นตอนนี้เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสามารถเขียนบอกคติธรรม
สอนใจได้ตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่อ่าน เพราะมีรูปแบบอรรถลักษณะของนิทานในองค์ประกอบท่ี 4 ท่ีระบุคติธรรม (Moral) 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) ดังสาระส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) ในสาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรมที่ชัดเจน จึงท าให้นักเรียน
เกิดความตั้งใจ ความมานะพยายาม ความกระตือรือร้น เห็นประโยชน์และคุณค่าต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของ 
แครชเชน และคนอื่น ๆ (Krashen & Others, 1982, pp. 214–215) ที่ได้กล่าวว่า แรงจูงใจจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ของตนจนบรรลุเป้าหมายทางการเรียนได้เป็นอย่างดี         
จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน-การเขียนและแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง 

  จากการอภิปรายผลของการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วย       
อรรถลักษณะของนิทาน ช่วยให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา)สามารถอ่านและเขียนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิธีสอน
ภาษาอังกฤษที่มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะเล่าเรื่องในอดีตเพื่อให้คติธรรมสอนใจมีรูปแบบ (Form) และมีการใช้ภาษา 
(Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue Words) ที่เฉพาะชัดเจน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มุกธิดา สุดสาคร (2558, หน้า 135)  
ที่ได้ศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังพบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ท าให้นักเรียนสามารถ         
อ่าน-เขียน ได้ถูกต้องอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ครูควรจัดท าแผนภูมิอรรถ

ลักษณะที่ชัดเจน เพื่อน าเสนออรรถลักษณะของนิทานได้อย่างถูกต้อง 
2. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกนิทาน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตรที่ครู

วิเคราะห์แล้ว 
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3. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ควรใช้สื่อสภาพจริงที่ครูและ
นักเรียนสามารถสืบค้นได้จาก ICT เพราะตรงกับความสนใจของนักเรียน 

4. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ครูควรระวังเรื่องรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ ภาษาท่ีใช้ เนื่องจากวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานมีหลายอรรถลักษณะที่แตกต่างกันตาม
ชนิดของเนื้อความอาจท าให้นักเรียนเกิดความสับสนได้  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based  Approach) ด้วย

อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ไปสู่ระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. ควรท าการวิจัยโดยน าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย

อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) กับนักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ เช่น อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

3. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) กับภาษาอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และ
ภาษาพม่า เป็นต้น 

4. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based  Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) กับวิธีสอนอื่น ๆ เช่น วิธีสอนตามคู่มือครู 
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การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษา 

เพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 
A Study of English Listening-Speaking Abilities and Interest towards English Learning 

of Prathom Sueksa II Students at Ban Nong Plong School Using  
Communicative Approach through Songs and Games 

 
นภัชชา  แดนพันธ์ 1 

สงวนศรี  โทรอค 2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
และเกมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนอง
ปล้อง ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ12101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 และแบบสอบถามวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 
.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน 
(The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและ
ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค ำส ำคัญ:  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
              ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English listening-speaking abilities and interest towards 
English learning of Prathom Sueksa II students at Ban Nong Plong School using Communicative Approach 
through songs and games before the experiment and after the experiment. The samples used in the research 
were 18 Prathom Sueksa II students who studied  English subject (Eng12101) in the first semester of the 2017 
academic year at Ban Nong Plong School. They were selected by Purposive Sampling. The instruments used in 
the research were lesson plans, the English listening– speaking abilities test with its reliability .88 and 
questionnaires on interest towards English learning with its reliability .93. Statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation and The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test. The results of the research 
indicated that English listening-speaking abilities and interest towards English learning of Prathom Sueksa II 

                                                           
1 นักศกึษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร. ประจ าสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 
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Students at Ban Nong Plong School using Communicative Approach through songs and games after the 
experiment were significantly increased higher than before the experiment at the .01 level. 
  

Keywords:  English listening-speaking abilities, interest towards English learning, Communicative  
                Approach through songs and games  
 
บทน า 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตน อันจะน าไปสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Language: CEFR) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 1) 
 สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
จัดการสอนภาษาตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ที่มีการบูรณาการทางภาษา 4 
ทักษะ (Integrated 4 Skills) คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียน
เป็นศูนย์กลาง (Child Centered) เน้นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
ด้วยตนเอง (Self Access) มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครู (Interaction) โดยใช้สื่อที่เป็น
เอกสารจริง (Authentic..Materials)..ในสถานการณ์จริง (Real..Situation) ท าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a facilitator) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้จริง ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น        
1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งประกอบด้วยสาระ 4 สาระ คือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communication) ภาษาและวัฒนธรรม.(Culture) ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ (Connection) และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก .(Community 
Language) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 1) 
 สภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ย
ในวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้และจากผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Education Test: O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงปีการศึกษา 2557–2559 พบว่า คะแนนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย คือ ร้อยละ 36.02 , 40.31 และ 34.59 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2559) คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สอดคล้องกับระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย คือ ร้อยละ 30.05, 34.45 และ 36.51 ตามล าดับ เช่นเดียวกับ
ผลการประเมินระดับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย คือ ร้อยละ 
29.63, 31.25 และ 33.24 ตามล าดับ (โรงเรียนบ้านหนองปล้อง, 2559, หน้า 81) และเช่นเดียวกับสภาพปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
(อ12101) ของนักเรียนในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย คือ 63.76 โดยเฉพาะความสามารถด้านการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 5 คน ของโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนครูผู้สอน
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ภาษาอังกฤษทั้งหมด เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  พบว่า การจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นวิธีสอนของครูไม่เอื้อต่อการเรียนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ แต่มุ่งเน้นสอนตามต ารา ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการฟัง-การ
พูดภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังประเมินผลโดยการให้ท่องจ ากฎเกณฑ์ไวยากรณ์และการแปล จึงส่งผลให้ความสามารถในการฟัง–
การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 และท าให้นักเรียนไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจที่จะเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอีกต่อไป 
 จากปัญหาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
พบว่า วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง–การพูด
ภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
และเกม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ที่มุ่งสื่อความหมายในการฟัง–การ
พูดภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิ จกรรมทางภาษา 
ท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษ 
พัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ดังนี้ คือ 1)..ขั้นน า (Warm Up) 2) 
ขั้นน า เสนอ (Presentation) 3) ขั้นฝึก (Practice) และ 4) ขั้นการใช้ภาษา (Production) ดั ง เ ช่นผลงานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยดาห์กา (Dhaka University, 2009, pp. 161-172) ที่ท าการศึกษาเรื่องการใช้กิจกรรมเพลงประกอบจังหวะและ
เกมในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศบังคลาเทศ ผลการวิจัยพบว่า เพลงสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพลงสามารถสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนสนใจ 
และสนุกสนานกับการเรียน และพบว่า วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมช่วยพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เป็นกระบวนการในการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนระหว่างเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ
ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐวรรณ เปล่งวิทยา (2559, หน้า 112) ที่ได้ท าการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
และเกม ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับ ฟินอคเชียโร และ บรูมฟิท (Finocchiaro, M., & Brumfit, C. J. 1983, 
pp. 41-46) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาในเรื่องความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษดัวยตนเองของนักเรียนเกรด 3 เกรด 4 และ
เกรด 5 โรงเรียนรัฐบาลของรัฐอาร์คันซัส อเมริกา และเพื่อต้องการทราบความก้าวหน้าของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงความสนใจในด้านการอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนจากโรงเรียนรัฐอาร์คันซัส เพื่อส ารวจความสนใจในการอ่านหนังสือ 14 ประเภท โดยขึ้นอยู่กับเพศ , 
ระดับชั้น, ความสามารถ, เพศกับระดับช้ัน และเพศกับความสามารถ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนเหล่านี้ยังมีความสนใจในการ
ที่จะศึกษาค้นคว้าด้านการอ่านภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเรียนจบจากที่เดิมไปแล้วเป็นเวลานานก็ตาม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เดือนนภา ทองมาก (2558, หน้า 66) ที่ได้ท าการวิจัยความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพุคาย โดยใช้วิธีสอน
ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนบ้านพุคาย โดยใช้วิธีสอนภาษาด้วยกิจกรรมเพลงและเกมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
 จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและข้อค้นพบจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการ วิจัยเพื่อศึกษา
ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
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โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง–
การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน       
หนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง        
โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  1. ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้
วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
  2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ต าบลด่านมะขาม
เตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
     กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (อ12101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองปล้องมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพียง 1 ห้องเท่านั้น 

  2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
   การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงและเกมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค าศัพท์ เนื้อหาและ
โครงสร้างทางภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนอง
ปล้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2    
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
   การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 22 ช่ัวโมง 
โดยท าการทดสอบก่อนการทดลอง 3 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมง และท าการทดสอบหลังการทดลอง 3 ช่ัวโมง 

  4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  1) ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
  2) ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาเพื่อการ

สื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535, หน้า 113-115) โดยมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นน า (Warm Up) ขั้นที่ 
2) ขั้นน าเสนอ (Presentation) ขั้นที่ 3) ขั้นฝึก (Practice) และขั้นที่ 4) ขั้นการใช้ภาษา (Production) ศึกษาเกณฑ์ในการ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2544, หน้า 154–155) และการสร้าง
แบบสอบถามวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ เดือนนภา ทองมาก (2558, หน้า 63) ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพ
ที่แสดงถึงกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังปรากฎในภาพท่ี 1 

 

 ตัวแปรต้น  (Independent Variable)                      ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Design) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยท า
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, 
หน้า 248-249) 
  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ  
     แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ซึ่งผ่าน
การพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว จ านวน 16 แผน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม
เพลงและเกม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .88 
  2) แบบสอบถามวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพ
แล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศและแจ้งจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
และเกม รวมถึงวิธีประเมินผลการเรียน 

..วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม 

1. ความสามารถในการฟัง–การพดูภาษาอังกฤษ 
2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
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2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูด
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร       
ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นน า (Warm Up) 2) ขั้นน าเสนอ 
(Presentation) 3) ขั้นฝึก (Practice) และ 4) ขั้นการใช้ภาษา (Production) จ านวน 16 แผน 16 เรื่อง ได้แก่ 1) Greeting 2) 
Introducing Yourself and Others 3) Parts of the Body 4) Identifying Things in the Classroom 5) Commands in the 
Classroom 6) Numbers 7) Seven Days of the Week 8) Twelve Months in the Year 9) Family Members 10) Rooms 
in the House 11) At the Zoo 12) On the Farm 13) Identifying Colors 14) Food 15) Fruits และ 16) Vehicles รวม
ทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง 

4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
และแบบสอบถามวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 5. น าผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผลการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน        
โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ
วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง  โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ก่อน
การทดลองและหลังการทดลอง และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน 
(The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) ผลปรากฎดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้  
 
ตารางที่  1  ผลการศึกษาคะแนนความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ก่อนการทดลอง 
   และหลังการทดลอง ผลปรากฎดังตาราง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
หนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1  
 

ความสามารถใน 
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเต็ม X S T + Sig. 

ก่อนการทดลอง 18 20 7.39 2.20 
171 .000 

หลังการทดลอง 18 20 13.56 2.41 
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ตารางที่  2  ผลการศึกษาคะแนนความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน 
 บ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ก่อนการทดลองและ 
 หลังการทดลอง ผลปรากฎดังตาราง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน 
หนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรม
เพลงและเกมก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษและความ
สนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โดยใช้วิธีสอนภาษา เพื่อการ
สื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 สามารถอภิปรายผลได้ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ข้ัน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นน า (Warm Up) เป็นขั้นตอนที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมและอยากรู้อยากเรียนในบทเรียนให้
นักเรียนมีความพร้อม เกิดความสนุกสนาน มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้ในขั้นตอนนี้มี
หลากหลาย ได้แก่ การร้องเพลง การเล่นเกม การใช้สื่อสภาพจริง (Authentic Materials) การแสดงท่าทาง เพื่อน าเข้าสู่
บทเรียนหรือทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว สื่อสภาพจริงเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน ( Real 
Situation) ที่ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self  Access) กิจกรรมเพลงและเกมท าให้นักเรียนเกิดความ
อยากรู้อยากเรียน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการท าท่าทาง
ประกอบเพลงเพื่อสื่อความหมาย (Focus on Meaning) ดังค ากล่าวของ โพเวล (Powell, 1963, p.330) ที่กล่าวว่า เด็กที่มี

ความสนใจต่อการเรียนจะท าให้เกิดความตั้งใจเรียนด้วย เมื่อตั้งใจเรียนก็มีสมาธิสามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนได้โดยตลอด        

ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานั้นด้วย ดังนั้นในการเรียนการสอนไม่ว่าวิชาใดครูต้องพยายามสร้างความสนใจให้แก่
ผู้เรียน การน าเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมเพลงและเกมท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียน 
(Interaction) ท าให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมเป็นสื่อที่
สร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับค ากล่าวของ สวาฟฟา (Swaffar, 1985, 
p.18) ที่ได้กล่าวถึงการใช้สื่อสภาพจริงในห้องเรียนไว้ว่า เมื่อน าสื่อสภาพจริงมาใช้ในช้ันเรียนจะท าให้ช้ันเรียนเพิ่มความ
หลากหลายและมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการฟัง-การพูดเพื่อใช้ในการสื่อสาร ซึ่งขั้นนี้เป็นขั้นที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนไปสู่การเรียนรู้ในขั้นที่ 2 ท าให้นักเรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการฟัง -การพูด
ภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ความสนใจต่อการเรียน 
ภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเต็ม X S T + Sig. 

ก่อนการทดลอง 18 100 53.67 5.26 
171 .000 

หลังการทดลอง 18 100 73.72 7.51 
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 ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอ (Presentation) เป็นขั้นตอนที่ครูน าเสนอค าศัพท์และเนื้อหาเพลงใหม่ ซึ่งเป็นเพลงที่นักเรียน
คุ้นเคยกับท านอง ค าศัพท์ เนื้อเพลงท าให้นักเรียนสามารถฟังและร้องเพลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสื่อความหมาย         
ดังค ากล่าวของ รูเมลฮาร์ทและนอร์แมน (Rumelhart & Norman, 1981, pp. 4-12) ที่กล่าวว่า ความรู้เดิม (Schema) 
หมายถึง โครงข่ายความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สะสมไว้ในสมองเป็นตัวแทนของมวลความรู้และประสบการณ์ของบุคคล ทั้งใน
ลักษณะรูปธรรมและนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งของ สถานการณ์ทั่วไป ความรู้ ความจ า ความรู้สึกต่าง ๆ ท าให้
ความรู้เดิมเปรียบเสมือนการสร้างเครือข่ายของการรับรู้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายที่มีระบบเป็น
ล าดับ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ประกอบด้วยการให้ฟังค าศัพท์ใหม่ เนื้อหาใหม่ ให้ผู้เรียนพูดตาม ครูเป็นผู้ให้ความรู้ทางภาษาที่
ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีถูกต้องในการฟัง-การพูดเพื่อใช้ภาษาในการสื่อสาร ความรู้เดิมเกี่ยวกับค าศัพท์และเนื้อหาในเพลง
ที่ครูต้องการจะสื่อสารความหมายให้นักเรียนเข้าใจ ส่งผลให้ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง    
 ขั้นที่ 3..ขั้นฝึก (Practice) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนฝึกใช้ภาษาที่เรียนมาแล้วในขั้นน าเสนอ ซึ่งในขั้นฝึกนี้เป็นขั้นที่
นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง-การพูดทางภาษาอังกฤษ ท าให้ใช้ภาษาได้คล่องแคล่วด้วยการใช้สื่อสภาพจริง ด้วยการร้องเพลง 
การเล่นเกม โดยมีการฝึกทั้งช้ัน ฝึกเป็นกลุ่ม ฝึกเป็นคู่หรือสุ่มรายบุคคล โดยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction)          
มีการบูรณาการทักษะทางภาษา (Integrated Skills) คือ การฟังและการพูด นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) กล่าวคือ เน้นผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) ที่อยู่ใน
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน (Real Situation) ซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกอย่างอิสระ ใช้ความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่       
จะท าให้นักเรยีนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนรู้ได้เร็วยิ่งข้ึน เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูดด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับ
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็น       
ผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a facilitator) การที่นักเรียนได้ปฎิบัติกิจกรรมทางภาษาตามแนวทฤษฏีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร ดังค ากล่าวของ ไฮเบล (Hybel, 1995, p.6) กล่าวว่า การสื่อสาร คือกระบวนการที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยน ข้อมูล 
ความคิดและความรู้สึกซึ่งกันและกัน โดยการพูด การเขียน หรือด้วยภาษาท่าทาง เช่นเดียวกับค ากล่าวของ กมลรัตน์          
หล้าสุวรรณ (2547, หน้า 143) ที่กล่าวว่า ครูควรจัดสภาพการเรยีนให้น่าสนใจ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรยีนไดล้ง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการตั้งค าถามยั่วยุและท้าทายความสามารถของนักเรียน พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนให้มากที่สุด อีกทั้งยังให้การเสริมแรงโดยพยายามให้นักเรียนได้ประสบผลส าเร็จในการท างาน การที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
อย่างอิสระได้ใช้ความรู้เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่จะท าให้นักเรียนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง-การพูดด้วยตนเอง การที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร..(Communicative Approach) ด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ท าให้นักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเล่นเกมท าให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน จึงส่งผลให้ความสามารถในการ
ฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

ขั้นท่ี 4 ขั้นการใช้ภาษา (Production) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้น าค าหรือประโยคที่ฝึกมาแล้วมาใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ท าให้เกิดความคล่องแคล่ว สนุกสนาน ในข้ันนี้เป็นข้ันท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) โดยมีครูผู้สอนเป็น 
ผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a facilitator) นักเรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ด้วยการร้องเพลงและเล่นเกม ซึ่งนักเรียนสามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน ท าให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นักเรียนสามารถวัดผลและประเมินผลทักษะการฟัง -การพูดได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังค ากล่าวของ แครซเชนและเทอร์แรล 
(Krashen & Terrell, 1983,  pp. 21-35) ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความสามารถในการฟังที่ดีเป็นสิ่งที่ส าคัญก่อนที่จะสามารถพูดได้ 
ความสามารถในการพูดจะเกิดขึ้นได้จากการฟังที่มีความหมาย โดยผ่านปัจจัยป้อนทางภาษาที่เข้าใจได้โดยอาจต้องใช้สื่อการ
เรียนช่วย และต้องมีการซ้ าย้ าทวน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติการทางภาษาท่าทาง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ในแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารให้
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มากที่สุดและช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน ในการสื่อความหมายได้จริง คนจะพูดได้ดีต้องฝึกทักษะการฟังมาก่อน ควรฝึกการ
ฟัง-การพูดจากง่ายไปหายาก เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Self..Assessment) และสามารถวัดและประเมินผล
ด้วยตนเองได้อีกด้วย การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดต้องพัฒนาจากง่ายไปยาก ควรฝึกบ่อย ๆ ฝึกอย่างเป็นระบบและฝึกทุกวัน 
การที่นักเรียนได้น าภาษามาใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมีความหมายโดยใช้กิจกรรมเพลงและเกม จึงส่งผลให้ความสามารถในการ
ฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม เป็นวิธี
สอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
และเกม ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ          
เดือนนภา ทองมาก (2558, หน้า 66) ที่ได้ท าการวิจัยความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านพุคาย โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพุคาย โดยใช้วิธีสอนภาษาด้วย
กิจกรรมเพลงและเกมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ 
ณัฐวรรณ เปล่งวิทยา (2559, หน้า 112) ที่ได้ท าการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม สามารถสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน
ระหว่างเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น เกิดการแสวงหาความรู้ เกิดความพอใจและยอมรับคุณค่าของ
การเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา นักเรียนได้ใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตรงตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach) ซึ่งตรงกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Language: CEFR) ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
  1. การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ควรเป็นเพลงที่มีท านองที่
นักเรียนคุ้นเคย จะท าให้นักเรียนสามารถฟัง-พูดออกเสียงและร้องเพลงได้อย่างรวดเร็ว 
  2. การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม เนื้อหาของเพลงควรบูรณา
การกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
  3. ควรวิเคราะห์เนื้อหาของเพลงที่น าไปสู่กิจกรรมการเล่นเกม เพื่อเป็นการทบทวนและวัดและประเมินผล
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 
  4. การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม ครูควรตระหนักให้นักเรียน
เข้าใจกติกาของการเล่นเกม เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและเคารพกติกาในขณะเล่นเกม และครูควรดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. .ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมกับวิธีสอนอื่น ๆ กับ
โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ เช่น วิธีสอนตามคู่มือครู  
 2. .ควรน าวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมไปท าการวิจัยกับนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ เช่น 
ระดับปฐมวัย , ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 , 3 , 4 , 5 และ 6  
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 3. .ควรน าวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมไปท าการวิจัยกับภาษาอื่น ๆ ในประเทศประชาคม
อาเซียน เช่น ภาษาไทย  ภาษาพม่า  ภาษาลาว  
 4. ควรพัฒนาวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกมไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล (Digital) เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอน 

ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) 
A Study of English Reading-Writing Abilities and Motivation towards English Learning of 
Prathom  Sueksa  IV Students at Chumchon Wat Klang Wang Yen (Roem Pracha Nukun) 

School Using the Instruction Activities Based on Keith Johnson’s Communicative Approach 
 

กันตา  เผือกพร้ิง1 

สงวนศรี  โทรอค2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ          
(อ14101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .83 และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ใน       
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ          
คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค ำส ำคัญ : ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
   วิธีสอนตามแนวทฤษฎี  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English reading-writing abilities and motivation 
towards English learning of Prathom Sueksa IV students at Chumchon Wat Klang Wang Yen (Roem Pracha 
Nukun) School using the Instruction Activities based on Keith Johnson’s Communicative Approach before 
the experiment and after the experiment. The samples used in the research were 12  Prathom Sueksa IV 
students who studied  English subject (Eng14101) in the first semester of the 2017 academic year at 
Chumchon Wat Klang Wang Yen (Roem Pracha Nukun) School. They were selected by Purposive Sampling. 
The instruments used in the research were lesson plans, English reading-writing abilities test with its 
reliability .83 and questionnaires on motivation towards English learning with its reliability .94. Statistics 
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2 อาจารย์ที่ปรกึษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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used for data analysis were mean, standard deviation and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test. 
The results of the research indicated that English reading-writing abilities and motivation towards English 
learning of Prathom Sueksa IV students at Chumchon Wat Klang Wang Yen (Roem Pracha Nukun) School 
using the Instruction Activities based on Keith Johnson’s Communicative Approach after the experiment 
were significantly higher than before the experiment at the .01 level. 
 

Keywords: English reading-writing abilities, Motivation towards English learning, Instruction Activities 
    based on Keith Johnson’s Communicative Approach 

 
บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการสื่อสาร การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ  และ              
การประสานงานระหว่างประชาคมอาเซียน ซึ่งในกฎบัตรอาเซียนข้อที่ 34 บัญญัติไว้ว่าภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือ
ภาษาอังกฤษ (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็น
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  (The Common European 
Framework of Reference for Languages: CEFR) ซึ่งเป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
ประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการ
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559, หน้า 1) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ
ในศตวรรษที่ 21 อันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพของพลเมืองใน การพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในยุค 
4.0 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติโดยก าหนดให้ปีพุทธศักราช 2552-2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ภาณุ วงษ์ถาวรเรือง, 2553) เนื่องจากการอ่านเป็นทักษะ
ส าคัญที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ในหลายแง่มุม ขณะเดียวกันทักษะสัมพันธ์ที่ควบคู่กับทักษะการ
อ่านก็คือทักษะการเขียน ในปัจจุบันผู้คนให้ความส าคัญกับทักษะการเขียนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเป็นทักษะที่ซับซ้อน ผู้ที่มี
ความสามารถด้านการเขียนจะต้องมีความรู้ทั้งในด้านค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และส านวนต่าง ๆ เพื่อน ามาสื่อความหมาย
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

สภาพปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยใน
รายวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(Ordinary National Education Test: O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเท่ากับร้อยละ 36.02, 40.31 
และ 34.59 สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี    
เขต 2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 29.48, 36.61 และ 31.11 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 
2560) เช่นเดียวกันกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวัง
เย็น (เริ่มประชานุกุล) ปีการศึกษา 2557-2559  ที่พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 32.75, 34.50 และ 37.78 (โรงเรียน
ชุมชนวัดกลางวังเย็น, 2557-2559) ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือร้อยละ 70 นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น จ านวน 2 คน จากครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งหมด 3 คน เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่า 66.67% ของผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษา 
อังกฤษและความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ เป็นผลมาจากวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของครูที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร แต่เป็นการสอนที่เน้นการแปล การท่องจ าค าศัพท์และโครงสร้าง 
ไวยากรณ์มากกว่าการฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงท าให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง 
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วรรณสโรบล รุจิร์ญานันทว์  (2553, หน้า 97) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมุ่งเน้นท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีปัญหาทางด้านใด ก็จ าเป็นที่จะต้องสร้าง
แรงจูงใจในด้านนั้น ๆ เพือ่ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ผลที่จะตามมาก็คือ การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจะมีการ
พัฒนาและมีผลสัมฤทธ์ิที่เพ่ิมสูงขึ้น  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน -การเขียน และปัญหา
แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน 
(Keith Johnson) เป็นวิธีสอนภาษาอังกฤษวิธีหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูด การอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) หมายถึง วิธีสอนภาษาอังกฤษท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมุ่ง
ให้นักเรียนเกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ  การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นการสื่อสารอย่างมี
ความหมายในสถานการณ์จริงโดยใช้สื่อสภาพจริง ซึ่งครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษบนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจนเกิดประสบการณ์ สามารถน าความรู้หรือประสบการณ์เดิมนั้นมา
สัมพันธ์กับข้อมูลทางภาษาท่ีได้รับ และสามารถท าความเข้าใจความหมายของภาษาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีล าดับขั้นตอนการสอน 
5 ขั้น ดังนี้คือ 1) การถ่ายโอนข้อมูล 2) การเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ 3) การต่อข้อมูลให้สมบูรณ์ 4) การพึ่งพาอาศัย
ข้อมูลซึ่งกันและกัน 5) การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหา  ดังเช่นผลงานวิจัยของ คาร์ทมิล (Cartmill, 2003, p.1) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการพูดโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบปกติเปรียบเทียบกับวิธีสอนภาษาเพื่อ  
การสื่อสาร กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนเกรด 5 จ านวน 2 คน และนักเรียนเกรด 6 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านการพูดตามเกณฑ์ของรัฐหลุยเซียนา ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ใน
ระยะเวลาของการฝึกพูด ผลการทดลองปรากฏว่านักเรียนสามารถพูดตอบค าถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้ โดยนักเรียน 4 คน ไม่
มีผลแตกต่างทางสถิติระหว่างการอ่านทั้ง 2 แบบ แต่มีนักเรียน 1 คนท าคะแนนทางด้านการอ่านเพื่อการสื่อสารแตกต่างจาก
การอ่านปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เช่นเดียวกับ ไอวี่ และ บรอดดัส   
(Ivey and Broaddus, 2001, p.357) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านของนักเรียนเกรด 6 จ านวน 
1,765 คน จาก 23 โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการทดลองพบว่า การที่นักเรียนได้อ่านเรื่องจากสื่อเอกสารจริงที่
หลากหลายท าให้แรงจูงใจต่อการอ่านของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น โดยสื่อท่ีน ามาใช้ประกอบกิจกรรมการอ่านควรเป็นสื่อท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์โลกและเป็นเรื่องรอบตัวที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้แรงจูงใจในการอ่านยังส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน
และการท าความเข้าใจเรื่องท่ีอ่านของนักเรียนสูงขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุ่งลาวัลย์ มหาอุป (2559, หน้า 84) ที่
ได้ศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสัน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน -การเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลัง การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้รุ่งลาวัลย์ มหาอุป ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ว่าควรท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของคีธ จอห์นสันกับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่นแรงจูงใจ ความสนใจ และความคิดสร้างสรรค์  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ปัญหาแรงจูงใจต่อ    
การเรียนภาษาอังกฤษ และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงสนใจที่จะน าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ       
คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) มาท าการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) จังหวัดราชบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลาง
วังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง  
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น              
(เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง  
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น    
(เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) หลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)  
จังหวัดราชบุรี ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ14101) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  
    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น  (เริ่มประชานุกูล)  
จังหวัดราชบุรี ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ14101) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) มี
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เพียง 1 ห้องเรียนเท่านั้น 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
       การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกเนื้อหามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค าศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการทดลอง 
    การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 20 ช่ัวโมง 
โดย ท าการทดสอบก่อนการทดลอง 2 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมง และท าการทดสอบหลังการทดลอง 2 ช่ัวโมง 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน 
(Keith Johnson) 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
         1. ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ  
         2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Johnson, 1982, pp. 163-175) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การฟัง การพูด การอ่าน และ       
การเขียน ผู้วิจัยได้ยึดขั้นตอนการสอนของ คีธ จอห์นสัน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) การถ่ายโอนข้อมูล 
(The information transfer principle) 2) การเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ (The information gap principle)     
3) การต่อข้อมูลให้สมบูรณ์ (The jigsaw principle)  4) การพึ่งพาอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกัน (The task dependency 
principle)  5) การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหา (The correction for content principle) นอกจากน้ีได้ศึกษาเกณฑ์ใน
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, หน้า 151-176) และ
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ ทันทิวา สุรวัตร (2540, หน้า 139-141) ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
       ตัวแปรต้น (Independent Variable)               ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Design) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยท า
การทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา            
สายยศ, 2538, หน้า 248-249) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว จ านวน 16 แผน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ โดยเป็น         
แบบทดสอบที่มี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ตอนท่ี 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน มีลักษณะเป็นการอ่านเรื่องแล้วเขียนเติมลงใน
เนื้อเรื่องโดยใช้เทคนิคโคลซ จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ข้อละ 1 คะแนน ตอบถูกเท่ากับ 1 
คะแนน ตอบผิดเท่ากับ 0 คะแนน ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .83 
  2.2 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likirt) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพ
แล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .94 
 
 

วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ของ คีธ จอห์นสัน  (Keith  Johnson) 

1. ความสามารถในการอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษ 
2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ปฐมนิเทศและแจ้งจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) และวิธีประเมินผลการเรียน 
 2.  ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ช่ัวโมง 
   3.  ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี     
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้  1) การ
ถ่ายโอนข้อมูล (The information transfer principle) 2) การเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ (The information gap 
principle) 3) การต่อข้อมูลให้สมบูรณ์ (The jigsaw principle)  4) การพึ่งพาอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกัน (The task dependency 
principle)  5) การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหา (The correction for content principle) จ านวน 16 แผน 16 เรื่อง 
ได้แก่ 1) In My Classroom 2) Let’s Go To the Park 3) My Lovely Family 4) My House  5) My Bedroom 6) At the 
Cinema 7) My Hobby 8) At the Zoo 9) Happy Saturday 10) The New Clothes Shop 11) Let’s Go Shopping 12) 
At the Bakery Shop 13) At the Market 14) My Favourite Season 15) Happy Winter และ16) A Great Summer 
รวมทั้งสิ้น 16 ช่ัวโมง 
 4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง     
(Pre-test) จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ
แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ
วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 
ผลการวิจัย 
   ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ซึ่งท าการทดสอบสมมุติฐานโดย 
การหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) ปรากฏผล  
ดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้
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ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4 โรงเรียน 
               ชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)  โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ 
               คีธ จอห์นสัน (Keith  Johnson) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

ความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเต็ม X  S T+ Sig. 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

12 
12 

30 
30 

14.25 
22.00 

4.82 
 5.60 

78 .002 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith  
Johnson) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 

 
ตารางที่ 2   ผลการศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น 
               (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson)
 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชน          
วัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล ) หลังการทดลองโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ               
คีธ จอห์นสัน (Keith  Johnson) สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ในข้อ 2 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith  Johnson)  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน 
(Keith  Johnson) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่    
ตั้งไว้ในข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถอภิปรายผลได้ ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1   การถ่ายโอนข้อมูล (The information transfer principle) เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนน าเอาข้อมูลที่
ได้รับไปถ่ายโอนจากทักษะหนึ่งไปสู่อีกทักษะหนึ่ง โดยถ่ายโอนข้อมูลด้วยการอ่านและการเขียนค าศัพท์ลงในประโยคที่มี
ความหมายตรงกับรูปภาพ จากการที่นักเรียนได้อ่านค าศัพท์ในรูปประโยคจากบทอ่านซึ่งเป็นสื่อสภาพจริง (Authentic 
Material) ท าให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เดิม (Schema) เกี่ยวกับค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์ ซึ่งความรู้เดิม

แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ n คะแนนเต็ม X  S T+ Sig. 
ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

12 
12 

100 
100 

42.17 
79.33 

2.91 
3.60 

78 .002 
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จากการรู้ค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์นี้ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-การเขียนเติมค าศัพท์ลงในประโยค
ได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของ รูเมลฮาร์ท (Rumelhart, 1981, pp.  22-23) ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ สกีมา ไว้ว่า ความเข้าใจในการอ่านจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากผู้อ่านมีความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) 
และความรู้ทั่วไป (General Knowledge of the World) ความรู้จะถูกกระตุ้นให้ท างานโดยกระบวนการทางสมองในขณะ
อ่าน ผู้อ่านจะใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมในด้านภาษาและความรู้ทั่วไปที่มีอยู่ทางด้านค าศัพท์และรูปแบบการใช้ภาษา 
(Language use) มาช่วยในการท าความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน  เมื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจ นักเรียนจึงสามารถหาค าตอบได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งช่ืนชอบและกระตือรือร้นที่จะค้นหาค าตอบด้วยตนเองมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับค ากล่าวของ
สุขุมาล ปาสาเนย์  (2554, หน้า 76) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะใด ๆ ที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
อย่างมีทิศทางและส่งผลต่อความส าเร็จทั้งทางด้านการเรียนและการท างานเป็นตัวกระตุ้นหรือล่อให้บุคคลเกิดพฤติกรรมตามที่
ตนเองต้องการหรือปรารถนา เช่น การมองเห็นคุณค่า ประโยชน์ การมีเจตคติที่ดี และความกระตือรือร้น การถ่ายโอนข้อมูลนี้
จึงส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน-การเขียนและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ขั้นที่ 2 การเติมข้อมูลที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ (The information gap principle) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนอ่านบท
อ่านแล้วจับคู่ท าใบงาน โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จริง (Real Situation) โดยนักเรียน
ได้รับใบงานที่ต่างกันฟัง-พูด สนทนาถาม-ตอบข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตนต้องการ เพื่อลดช่องว่างด้านข้อมูล 
(Information Gap)  ซึ่งตรงกับความเป็นจริงที่ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทราบ
ข้อมูล ดังแนวคิดของ บราวน์ (Brown , 1980, p. 88) และเวอร์เดอเบอร์ (Verderber, 1996, pp. 6-24) ที่ให้แนวคิดตรงกัน
ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการรับและสง่สารที่เกี่ยวกับบุคคลอย่างน้อย 2 คน โดย เวอร์เดอเบอร์ ช้ีให้เห็นว่าการสื่อสารจะตอ้ง
ประกอบด้วย บริบท (Context) ผู้รับสารและผู้ส่งสาร (Participants) สาระ  (Message) เครื่องมือในการสื่อสาร (Channels) 
เสียง (Noise) และปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback) นอกจากน้ีการที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมคู่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยังเป็นการบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ (Integrated 4 skills) ตรงกับแนวการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการที่ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ภาษาของนักเรียน
และแก้ไขเท่าท่ีจ าเป็น ท าให้การสื่อสารด าเนินอย่างราบรื่น นักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการฝึกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในด้านการอ่าน-การเขียนได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของ รุ่งลาวัลย์  มหาอุป (2559, หน้า 27) ที่ได้กล่าวว่า วิธีการ
สอนอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการอ่านที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอ่าน รวมทั้งการกระตุ้น
ให้นักเรียนฝึกตั้งค าถามแล้วหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านฝึกแสดงความคิดออกมาเป็นค าพูด และฝึกเช่ือมโยงข้อความเข้ากับเรื่อง
และการท านายเรื่องหรือการคาดเดาเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน การเติมข้อมูลที่ขาดหายไปจึงเป็นข้ันท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เป็นผู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ของตนเอง ส่งผลให้
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 3 การต่อข้อมูลให้สมบูรณ์ (The jigsaw principle) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน อ่านและ
เขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องให้ถูกต้อง ในขั้นนี้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
(Interaction ) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อช่วยให้นักเรียนในกลุ่มสามารถอ่าน -เขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ของ
เนื้อเรื่องได้ถูกต้อง ซึ่งการท างานกลุ่มโดยอาศัยประสบการณ์เดิมจากการเรียนรู้บทอ่านนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน -เขียน
เรียงล าดับเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องได้อย่างอย่างรวดเร็ว ดังแนวคิดของ มอร์โรว (Morrow, 1981, pp. 59-66) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูควรสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกท ากิจกรรม
เชิงสื่อสารมากกว่าท่องจ ารูปแบบของภาษา นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง (Self Access) และได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารในสถานการณ์จริง (Real Situation)  นอกจากน้ีการท างานร่วมกันยังท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจึงมีความรับผิดชอบ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของดอร์นยี่ 
(Dornyei, 1994,  pp. 280-282) ที่ได้อธิบายรูปแบบการสร้างแรงจูงใจไว้ว่า การสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้เรียนภาษาที่สองเป็น
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สิ่งส าคัญมาก เพราะถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่ดีแล้ว  การเรียนภาษาที่สองก็จะประสบผลส าเร็จ  การใช้รูปแบบการสอนแบบ
ร่วมมือ โดยการให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่มในช้ันเรียน เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรี ยนมากขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนสูงกว่าได้มีส่วนช่วยในการอธิบายเนื้อหาและแนวทางใน          
การเรียงล าดับเนื้อเรื่องให้นักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนต่ ากว่า การต่อข้อมูลให้สมบูรณ์นี้ จึงส่งผลให้
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 4 การพึ่งพาอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกัน (The task dependency principle) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มอ่านและเขียนตอบค าถามจากบทอ่าน นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ       
การสื่อสาร โดยการน าข้อมูลที่ได้เรียนแล้วทั้งในขั้นเสนอและขั้นฝึกปฏิบัติมาต่อยอดในการท ากิจกรรมขั้นน าไปใช้ ดังค ากล่าว
ของ สุมิตรา อังวัฒนกุล (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559, หน้า 43) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารในขั้นน าไปใช้ (Production) เปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในช้ันเรียนไปสู่
การน าภาษาไปใช้จริง การฝึกใช้ภาษาโดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์
จริง หรือท่ีเป็นสถานการณ์จริงด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น  ซึ่งจากการที่นักเรียนมีประสบการณ์
เดิมจากการท าใบงาน ท าให้นักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ สามารถอ่าน-เขียนค าศัพท์ลงในเนื้อเรื่อง สามารถตอบค าถามลง
ในเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นักเรียนจึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดังค ากล่าวของ 
ดอร์นยี่ (Dornyei, 1994, p. 282) ที่ได้กล่าวไว้ว่า รูปแบบวิธีการให้แรงจูงใจกับผู้เรียนที่จะท าให้ผู้เรียนมีความสนใจใน     
การเรียนภาษาที่สอง ครูต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาที่สองจากการฝึก การท ากิจกรรมใน
ขั้นตอนการพึ่งพาอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกันนี้ จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน -การเขียนและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 5 การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหา (The correction for content principle) เป็นกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ว่านักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่หลังการปฏิบัติภาระงาน  ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความถูกต้องของ
ค าตอบและการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักเรียนและครูร่วมกันสรุปและให้ค าแนะน าการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ในขั้นนี้เป็น
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ทั้งยังมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย ดังค ากล่าวของ  
รุ่งลาวัลย์ มหาอุป (2559, หน้า 60) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นการบูรณาการ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ท าให้นักเรียนสามารถน าโครงสร้างของภาษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้าน    
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยไม่ได้ละเลยความถูกต้องของการใช้ภาษา (Language use) นอกจากนี้การที่
นักเรียนทราบผลการเรียนของตนเองในทุก ๆ ขั้นของการฝึก ยังส่งผลให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
ตั้งใจและเอาใจใส่กับการหาค าตอบและการใช้ภาษาในการสื่อความหมายเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ ดอร์นยี่ (Dornyei, 1994, pp. 280-282) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ผลการเรียนย้อนกลับในการกระตุ้นผู้เรียน โดยใช้ข้อมูล
ย้อนกลับทางบวกมากกว่าที่จะบังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาที่สอง เป็นส่วนประกอบที่เป็นแรงจูงใจของ
ผู้สอน การท ากิจกรรมในขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามเนื้อหานี้ จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน -การเขียนและ
แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ   
คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสัน  (Keith Johnson) มุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิมปฏิบัติภาระงานแบบทั้งช้ัน ทั้งกลุ่ม เป็นคู่ และเดี่ยว ผ่านการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 
ทักษะ อันได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เมื่อนักเรียนสามารถอ่าน -เขียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
นักเรียนจึงเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตรวดี วันชนะ (2557, หน้า 74) 
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ที่ได้ศึกษาความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน-
เขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง จิตรวดี วันชนะ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ว่าควรท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของคีธ จอห์นสันกับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่นแรงจูงใจ และความสนใจ  นอกจากนี้ 
ผู้วิจัยยังพบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) เป็นวิธีสอนที่ท าให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง วัดและประเมินตนเองได้ สอดคล้องกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach) ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอนทั้ง 5 ขั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เป็นผู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) ส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข 
สนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่าง
มีความหมายโดยไมล่ะเลยโครงสร้างทางภาษา (Language Use) และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จึงนับได้ว่าวิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) เป็นวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารอย่าง
แท้จริง ตรงกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)  
   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
           1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith 
Johnson) เนื้อหาต้องตรงตามหลักสูตรและเป็นสื่อสภาพจริง (Authentic Material) ซึ่งสามารถสืบค้นได้โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จึงจะท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
 2.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith 
Johnson) ครูต้องเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนโดยการเตรียมแบบฝึกใบงานให้ครบตามจ านวนนักเรียน เนื่องจาก
นักเรียนต้องเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) ในทุกขั้นตอน 
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith 
Johnson) ครูต้องท าการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith 
Johnson) กับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ และความเช่ือมั่น 
 2. ควรท าการวิจัยโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน     
(Keith Johnson) กับภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย และภาษาจีน  
 3. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของ คีธ จอห์นสัน (Keith 
Johnson) กับวิธีสอนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น วิธีสอนตามคู่มือครู 
 4. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสือ่สารของ คีธ จอห์นสัน (Keith Johnson) ไปสู่
รูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชา
นุกูลที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบของวิลคอกซัน 
 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 
(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค ำส ำคัญ:  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  แรงจูงใจ วิธีสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: to study English Listening-Speaking Abilities and Motivation 
towards English Learning of Prathom Sueksa V students at Baantalardkwai school using Genre-Based 
Approach (Narrative Genre Features) before the experiment and after the experiment. The samples used 
in the research were 20 Prathom Sueksa V students who studied English subject (Eng15101) in the first 
semester of the 2017 academic year at Baantalardkwai School. They were selected by Purposive 
Sampling. The instruments used in the research were lesson plans using Genre-Based Approach (Narrative 
Genre Features), English Listening-Speaking Abilities test and questionnaires on Motivation towards English 
Learning. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and The Wilcoxon Matched Pairs 
Signal-Ranks Test.  
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 The results of the research indicated that English Listening–Speaking Abilities and Motivation 
towards English Learning of Prathom Sueksa V students at Baantalardkwai school using Genre-Based 
Approach (Narrative Genre Features) after the experiment were significantly increased higher than before 
the experiment at the .01 level 
 

Keywords:   English Listening-Speaking Abilities, Motivation towards English Learning,  
  Genre-Based Approach     
 
บทน า 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญภาษาหนึ่ง ที่ประชากรโลกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ นอกจากการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศแล้ว ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน (Association OF South East Asian Nations : ASEAN) ประเทศไทยปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนและวิธีการสอนให้เหมาะสมและตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หน้า 9) โดยกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กรอบมาตรฐานความ 
สามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน, 2559, หน้า, 1) เป็นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยและมีการปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)  

 ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ที่ด าเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 
ประเทศ ร้อยละ 36.02, 40.31 และ 34.59 ตามล าดับ(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2559) สอดคล้อง
กับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 37.12, 34.03 และ 
30.63 ตามล าดับ (โรงเรียนบ้านตลาดควาย, 2559, หน้า, 6) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 70 และจากการ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนพบว่า นักเรียนขาด
ความมั่นใจในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษนั่นคือการขาดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษพบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐาน (Genre- Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ซึ่งเป็นวิธีสอน
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยมีเนื้อหาของนิทานเป็นปัจจัยป้อน นิทาน คือ เรื่องเล่าใน
อดีตที่ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะเล่าเรื่อ ในอดีตเพื่อให้คติสอนใจ โดยมีรูปแบบ (Form) เป็นอรรถลักษณะหรือ
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ช่ือเรื่อง (Title) 2) ฉาก วันเวลา ตัวประกอบและสถานที่ (Orientation) 3) ปมปัญหาและการ
แก้ไขปัญหา (Event, Complication and Resolution) และ 4) คติสอนใจ (moral) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสอนของ 
สงวนศรี โทรอค (2547, หน้า 9-10) โดยมีล าดับขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) แจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน 2) น าเสนอ
ค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบ 3) การแสดงบทบาทสมมติ 4) การท ากิจกรรมกลุ่ม  5) การท ากิจกรรมรายบุคคล สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของวิคเก (Wicke, 1992, p. 51) ที่ได้ศึกษาการใช้นิทานในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศแคนาดา
พบว่า นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้อย่างดียิ่ง กล่าวคือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
คะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผลคะแนนและการประเมินผลทางด้านพฤติกรรมการเรียน ลอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของวศินี หนุนภักดี (2558, หน้า 112-117) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
วิชาภาษา อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัวโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
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อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟั ง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มุกธิดา สุดสาคร 
(2558, หน้า 132) ได้การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของ
นิทาน ผลการวิจัยพบว่าความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกันกับ ช้ีให้เห็นว่าการใช้นิทานเป็นสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได้ อีกท้ังยังสามารถบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ (Integrated 4 skills) ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และที่
ส าคัญคือมีคติสอนใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อม ๆ กับให้ความสนุกสนานในการเรียน 

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและจากข้อค้นพบผลง านวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง  - การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre- Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาด
ควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย        
(ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง 
  
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชา
นุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
(Narrative Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดย
ใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative 
Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนรวมทั้งสิ้น 20 คน 
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากเป็นจ านวนนักเรียนท่ีเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพียงห้องเดียวของโรงเรียน 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 22 ช่ัวโมง 
โดยท าการทดสอบก่อนการทดลอง 3 ช่ัวโมง ท าการทดลอง 16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังการทดลอง 3 ช่ัวโมง 

3. เนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์มาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 หน่วยการเรียนรู้ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 16 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกมาจากนิทาน
การ์ตูนชุดสนุกกับเรียนภาษาอังกฤษด้วยนิทานหรรษาหรือนิทานอีสปส าหรับเด็กท่ีผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค าศัพท์ โครงสร้าง
ทางภาษาและการล าดับเหตุการณ์ที่เข้าใจง่ายมีความสนุกสนานน่าสนใจและสอดแทรกคติสอนใจ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
                 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre - 
Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features)        
                 ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ได้แก่  
  1. ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
                      2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

                       ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
            (Independent Variable)              (Dependent Variables) 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          แบบแผนการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว  
ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One-group pretest-posttest design) (ล้วน สายยศ และอังคณา   
สายยศ, 2538, หน้า 248-249)  

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 22 ช่ัวโมง โดย

ท าการทดสอบก่อนการทดลอง 3 ช่ัวโมง ท าการทดลอง 16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังการทดลอง 3 ช่ัวโมง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-
based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) จ านวน 16 แผน16 ช่ัวโมง 
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         2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน (Genre-based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 
20 ข้อ โดยยึดเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, 
หน้า 154-155) ซึ่งเป็นข้อสอบแบบวัดตรงมีลักษณะเป็นแบบทดสอบการฟัง-การพูดโต้ตอบท่ีให้นักเรยีนฟังแล้วพูดตอบค าถาม
เกี่ยวกับ ค าศัพท์ เนื้อเรื่อง และคติสอนใจ ซึ่งได้รับการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 
 2. แบบวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
 2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
และแบบวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาอังกฤษ ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ช่ัวโมง 
 3. ด าเนินการทดลอง จ านวน 16 ช่ัวโมง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานโดยมีขั้นตอนการสอน ดังนี้ 1) การแจ้งจุดประสงค์ของนิทาน 2) น าเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบอรรถ
ลักษณะของนิทาน 3) การแสดงบทบาทสมมติ 4) การท างานกลุ่ม  5) การท างานเดี่ยว   
 4. ท าการทดสอบการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
และแบบวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาอังกฤษ ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง ใช้เวลาในการทดสอบ 3 ช่ัวโมง 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ 
แบบวิลคอกสัน The Wilcoxon Matched Pairs Signal-Ranks Test 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้    

  1.  เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre - Based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการหาค่าสถิตินอนพารา
เมตริกทดสอบ แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signal-Ranks Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 2. เปรียบเทียบแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาด
ควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre - Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริก
ทดสอบ แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signal-Ranks Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบของวิลคอกซัน 
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ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน                       

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 
(Genre-based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
เพื่อท าการทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ แบบ วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs 
Signal-Ranks Test) ผลปรากฎดังตารางที่ 1และ 2 ดังนี ้

 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้าน  
              ตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach)  
              ด้วยอรรถลักษณะ ของนิทาน (Narrative Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

ความสามารถในการฟัง- 
การพูดภาษาอังกฤษ 

N คะแนนเตม็ 
 

     X 
S T+ Sig. 

ก่อนการทดลอง 20 20 8.90 3.11 
210  .000 

หลังการทดลอง 20 20 12.35 3.33 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน                  
บ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อท่ี 1 
 

ตารางที่ 2   ผลการศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 
                (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ด้วย
 อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Feature)  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

แรงจูงใจต่อการเรยีนภาษาอังกฤษ n คะแนนเตม็ X S T+ Sig. 

ก่อนการทดลอง 20 100 48.00 3.06 
210 .000 

หลังการทดลอง 20 100 83.95 3.49 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า แรงจูงใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาด
ควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลอง         
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อท่ี 2  

 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ                  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทานก่อนการทดลองและหลังการทดลอง สามารถอภิปรายผลได้ตามสมุติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อที่
1 และ 2 ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ตามขั้นตอนการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของ
นิทาน 5 ขั้น ดังนี ้
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 ขั้นที ่1 แจ้งจุดประสงค์ เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ของการเล่านิทานว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน (Genre-BasedApproach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) เป็นการสอนภาษาอังกฤษ
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยมีเนื้อหาของนิทานเป็นปัจจัยป้อน ซึ่งนิทาน หมายถึง เรื่องเล่าในอดีต 
ที่ให้คติสอนใจ เมื่อนักเรียนได้รู้วัตถุประสงค์ในการเลา่นิทานแลว้ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อความภาษาอังกฤษไดด้ียิ่งขึ้น 
เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจอรรถลักษณะของนิทาน เมื่อนักเรียนมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจนจึงสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษตามอรรถลักษณะของนิทานได้  ดังค ากล่าวของจอนสันและมอร์ โรว์ 
(Jonson&Morrow, 1981, pp.59-66) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนควรบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
จุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ คือรู้ว่าตนก าลังท าอะไรเพื่อที่ตนเองจะสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ ดังนั้น
ขั้นตอนการแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความต้องการและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษดังค า
กล่าวของ อารี พันธ์มณี ( 2546, หน้า 269) ที่ได้กล่าวว่า การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจ
เป็นส าคัญ จึงท าให้ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 2 การน าเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบตามอรรถลักษณะของนิทาน เป็นการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ให้
นักเรียน โดยการน าค าศัพท์จากเนื้อเรื่องพร้อมภาพประกอบค าศัพท์เพื่อสื่อความหมายของค าศัพท์และอธิบายองค์ประกอบ
อรรถลักษณะของนิทานโดยการน าเสนอแผนภูมิ เนื้อเรื่องและแผนภูมิอรรถลักษณะของนิทาน จากนั้นให้นักเรียนฝึกฟัง-พูด
ออกเสียงและบอกความหมายของค าศัพท์ และพูดเรียงล าดับเหตุการณ์ตามอรรถลักษณะของนิทาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
เข้าใจและมีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับค าศัพท์และอรรถลักษณะของนิทาน  เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์และ
รูปแบบอรรถลักษณะแล้วสามารถฟัง-พูดตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์และเรื่องที่ฟังได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก
นักเรียนมีประสบการณ์เดิมจึงสามารถน าไปต่อยอดความรู้ใหม่ได้ ดังค ากล่าวของโอบาห์ (Obah, 1983, pp. 129-133)          
ที่กล่าวว่า ทฤษฏี Schema หรือประสบการณ์เดมิ เป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ ์หรือความรู้เดิมที่มีอยู่เป็น
พื้นฐาน ถ้าปราศจากพื้นฐานความรู้เดิมแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบาก จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความ         
พึงพอใจ เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ และเอาใจใส่ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของเนลสัน และ จาโคโบวิทส์  
(Nelson & Jacobowits, 1997, p. 120) ที่ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนภาษา ดังนั้น
ขั้นตอนการน าเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบตามอรรถลักษณะของนิทาน จึงส่งผลให้ความสามารถในการฟัง -การพูด
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นท่ี 3 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง-การพูดเพื่อสื่อความหมายของ
ค าศัพท์ กลุ่มค าและประโยคและยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครู (Interaction) จาก
การแสดงบทบาทสมมติและได้ฝึกพูดบทสนทนาจาก เรื่องที่ฟังเป็นภาษาของตนเอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ในชีวิตประจ าวันได้ (Real Situation) ดังค ากล่าวของออลไรท์ (Allwright, 1980, p.167) บราวน์ (Brown, 1980, p.213) และ
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 34) ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่เพียงแต่อธิบายการใช้
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น หากจุดมุ่งหมายส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการที่ผู้เรียนใช้
ภาษาในการสื่อสารได้จริงและเกิดความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจริงในชีวิตประจ าวัน และเนื่องจากวิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานมีการใช้ภาษา (Language Use) ที่ถูกต้องตามหลัก
ภาษา ดังนั้นการให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ   เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของ ชัยนาถ นาคบุปผา (2529, หน้า 54-56) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนและ
การท างานของบุคคลเป็นอย่างมาก หากผู้เรียนหรือผู้ท างานได้รับแรงจูงใจในระดับสูง ย่อมท าให้พวกเขาตั้งใจเรียนหรือตั้งใจ
ท างานอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติจึงส่งผลให้ความสามารถในด้านการฟัง-การพูดภาษา 
อังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนกัเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
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- การศึกษา - 278 

 

 ขั้นที่ 4 การท างานกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิม  (Schema) และทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ         
อรรถลักษณะของนิทานท่ีได้ฟัง โดยให้นักเรียนช่วยกันฟังและพูดเรยีงล าดบัเหตกุารณต์ามอรรถลักษณะของนิทาน กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
(Interaction) โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a facilitator.) ดังค ากล่าวของ สิริรัตน์ เรือนนุช (2551, หน้า 
34) ที่กล่าวว่าหลักการส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น  เน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (Real Situation) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้สัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันเป็นการฝึกการใช้ภาษา อันเป็นการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ดังนั้นขั้นตอนการท างานกลุ่มจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึ งพอใจ             
เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ เอาใจใส่และมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษดังค ากล่าวของสิริรัตน์ 
เรือนนุช (2551, หน้า 60) ที่กล่าวไว้ว่า การที่ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่
ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือแรงจูงใจ ดังนั้นขั้นตอนการท างานกลุ่มจึงส่งผลให้ความสามารถในด้านการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษ
และแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 5 การท างานเดี่ยว เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนฟังนิทานแล้วพูดบอกคติสอนใจจากนิทานที่ได้ฟัง นักเรียนได้ใช้
ค าศัพท์ที่เรียนมาพูดบอกคติสอนใจเป็นประโยคง่าย ๆ เป็นภาษาของตนเอง นักเรียนสามารถค้นคว้าค าศัพท์เพิ่มเติมจาก
พจนานุกรมหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้พูดบอกคติสอนใจได้ เป็นการส่ง เสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Self-access) นักเรียนสามารถวัดและประเมินผลความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนตามสภาพ
จริง (Authentic assessment) ซึ่งตรงกับแนวทฤษฎี การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ดังนั้น
ขั้นตอนการท างานเดี่ยวจึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ ตลอดจนเกิดความสนใจ เอาใจใส่
และมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของคราชเชน และคนอื่น  ๆ (Krashen & Others,  
1982, pp. 214–215) ที่ได้กล่าวว่า แรงจูงใจจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และก าหนด
แนวทางในการเรียนรู้ของตนจนบรรลุเป้าหมายทางการเรียนได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนการท างานเดี่ยวจึงส่งผลให้ความสามารถใน
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

จากการอภิปรายผลดังกล่าว สรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) เป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการฟัง-การ
พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย                  
(ประชานุกูล) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวศินี หนุนภักดี (2558, หน้า112-117) ซึ่งได้ศึกษา
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ ารุง) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre- Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์
บ ารุง) โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มุกธิดา สุดสาคร (2558,  หน้า  132)  ที่ได้
การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย         
อรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากผลการอภิปรายดังกล่าวพบว่า วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) เป็นวิธีการสอนที่มีรูปแบบ (Form) และ
วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ชัดเจนและมีการใช้ภาษา (Language Use) ที่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนเข้าใจรูปแบบและวัตถุประสงค์
ของนิทานแล้ว นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบอรรถลักษณะของนิทานได้ ท าให้หาค าตอบได้ง่าย จึงรู้สึ กว่าการฟังนิทาน
เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าการใช้ภาษา (Language Use)  ที่ปรากฏอยู่ในอรรถลักษณะของนิทาน 
โดยผู้วิจัยได้เสนอไว้ในกิจกรรมเสนอแนะเป็นการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน (Integrated 4 skills) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-       
การพูดภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐาน (Genre Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และมีความเช่ือมั่นในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยไม่ละทิ้งรูปแบบ
การใช้ภาษา (Language Ues) จึงท าให้นักเรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) มีคติ
สอนใจ ที่มีคุณค่าในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงส่งผลให้ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและ
แรงจูงใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ
นิทาน (Narrative Genre Features) ครูควรจัดท าแผนภูมิอรรถลักษณะและแผนภูมิเนื้อเรื่องให้ถูกต้องชัดเจน  
 2. ครูควรใช้สื่อเอกสารจริง (Authentic Material) ที่ได้มาจากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เป็นสื่อที่
นักเรียนสามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ด้วยตนเอง (Self-Access) และตรงกับความสนใจของนักเรียนจะช่วยท าให้นักเรียนเกิด
ความเอาใจใส่อยากเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นจึงท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 3. การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้การแสดงบทบาทสมมติเป็นไปด้วยความผ่อนคลาย ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียน
ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-การพูดบทบาทสมมติที่นักเรียนแสดงอย่าง เป็นอิสระ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) ให้นักเรียนสามารถคิดค าใหม่ (Improvisation) ที่นอกเหนือจากนิทานท่ีฟังมาพูดได้  
 4. ครูควรวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานให้เหมาะสมกับระดับช้ันและตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 5. ควรพัฒนาวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre based Approach) ด้วยอรรถลักษณะ
ของนิทาน (Narrative Genre Features) ไปสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร .สงวนศรี โทรอค ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่กรุณาเป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย และขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านตลาดควาย (ประชานุกูล) ที่
ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) 
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using A Genre-BasedApproch (Narrative Genre- Features) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้ 
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 และแบบสังเกตพฤติกรรมวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน หลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก  

 

ค ำส ำคัญ :  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  ความสนใจต่อการเรยีนภาษาอังกฤษ  
               วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English Listening-Speaking abilities and Interest 
towards English learning of Preschool Kindergarten II at Banmankongsuanplu Child Development Center 
Bangkok using a Genre-Based Approach (Narrative Genre-Features) after the experiment. The samples used 
in the research were 12 of Preschool Kindergarten II who studied English in the second semester of the 
2017 Academic year at Banmankongsuanplu Child Development Center Bangkok. They were selected by 
Purposive Sampling. The instruments used in the research were lesson plans using Genre-Based Approach 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร. ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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(Narrative Genre Features), the English Listening-Speaking abilities test with its reliability .84 and behavioral 
observation on Interest towards English learning with its reliability .81. Statistics used for data analysis 
were mean and percentage. The results of the research indicated that English Listening-Speaking abilities 
and Interest towards English learning of Preschool Kindergarten II at Banmankongsuanplu Child 
Development Center Bangkok using a Genre-Based Approach (Narrative Genre-Features) after the 
experiment were significantly improved in a very good level. 
 

Keywords:  English Listening-Speaking abilities, Interest towards English learning,  
 Genre-Based Approach (Narrative Genre Features) 
 
บทน า 
         ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีการใช้มากที่สุดภาษาหนึ่ง องค์ความรู้ที่ส าคัญส่วนใหญ่ถูกบันทึกและเผยแพร่เป็น
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  ซึ่งตรงกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 
4.0 โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) เป็นกรอบความคิดหลัก ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งใน
การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผลและการพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ (ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 หน้า 1) ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจาก
การเน้นไวยากรณ์ มาเป็นเน้นการสื่อสาร ที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่านและการเขียนตามล าดับ (จาตุรนต์            
ฉายแสง, 2557) กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยก าหนดให้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ ที่มุ่งหวังให้นักเรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ และการเข้าใจวัฒนธรรม
เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมไทย เช่ือมโยงความรู้กับประชาคมโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือภาษาเพื่อการ
สื่อสาร (Language for Communication) ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น (Language and Relationship with Other Learning Areas) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
(Language and Relationship with Community and the World) และน าองค์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ, 2551, หน้า 2-47) โดยส่วนหนึ่งคือ
ท าให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการเรียนรู้  ให้ตอบสนองกับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556, หน้า 9) 

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน แต่ในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยต่ ากว่าเกณฑ์ทุกระดับ คือ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557-2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.02, 40.31, 34.59 คะแนนตามล าดับ และผล
การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557-2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.88, 
39.03, 34.04 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) เช่นเดียวกันกับผลการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 
กรุงเทพมหานคร จากการสังเกตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนและผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2557- 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.40, 38.60, 38.67 (ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู, 2560)  ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ศูนย์ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนของครู ที่ใช้วิธีสอนให้ท่องจ า แปลให้นักเรียนฟัง ซึ่งไม่เอื้อ
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ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตนเองจนสามารถสื่อสารได้จริงในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้นักเรียนขาดความ
กระตือรือร้น ไม่สนุกท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนไม่อยากร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ และจากการที่ผู้วิจัย
ได้ท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 คน จากจ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวน 4 คน คิดเป็น 75 
เปอร์เซ็นต์ พบว่าส่วนใหญ่เน้นวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนท่องจ า ค าศัพท์ จึงท าให้นักเรียนเบื่อภาษาอังกฤษเพราะ
ไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน นักเรียนจึงขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษและรู้สึกไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากถูกบังคับให้ท่องค าศัพท์ นั่นคือนักเรียนไม่มีความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็นที่
จะต้องหาวิธีสอนท่ีหาวิธีสอนท่ีสามารถน ามาพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิธีสอนภาษาอังกฤษ พบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน เป็นวิธีสอน
ภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ให้มีประสิทธิภาพได้ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน หมายถึง การสอน
ภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาของนิทานเป็นปัจจัยป้อน นิทาน หมายถึง เรื่องเล่าในอดีตที่ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะ
เล่าเรื่องในอดีตเพื่อให้คติสอนใจ โดยมีรูปแบบ (Form) เป็นอรรถลักษณะ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ช่ือเรื่อง (Title) 2) ฉาก 
(Orientation) ซึ่งประกอบไปด้วย เวลา ตัวประกอบและสถานที่ 3) การด าเนินเรื่อง ปมปัญหา และการแก้ไข  (Event, 
Complication and Resolution) และ 4) คติสอนใจ  (Moral) มีการใช้ภาษา (Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue words)
ที่ถูกต้องชัดเจน โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบ (Systemic Linguistics) ของ ฮอลลิเดย์ (Holiday อ้าง
ถึงใน เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์, 2531, หน้า 24-25) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบองค์ประกอบอรรถลักษณะของนิทานและขั้นตอน
การสอนของสงวนศรี โทรอค (2547 ,หน้า 9-10) โดยมีล าดับขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ครูบอกวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ 2) การให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทาน 3) การแสดงบทบาทสมมติ 4) การท ากิจกรรม
กลุ่ม 5) การท ากิจกรรมรายบุคคล ดังเช่นผลงานวิจัยจากต่างประเทศของเจอร์แบรชท์ (Gerbracht 1995, p.3741) ที่ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  ในช้ันเรียนที่ใช้การสอนแบบสื่อสาร โดยมี
นิทานเป็นองค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนได้อย่างดียิ่ง กล่าวคือ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนให้การตอบสนองและร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาจากการเล่านิทาน ผลจากคะแนนและการประเมินผลทางด้านพฤติกรรมการเรียนช้ีให้เห็นว่า นักเรียนช่ืนชอบและ
เพลิดเพลินกับการเล่านิทาน การเรียนและการเขียนเรื่องนิทานของตัวเอง สอดคล้องกับผลงานวิจัยในประเทศของ ณัฐสกุล  
บุญยศิริ (2560, หน้า 124) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบัวงาม โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ประกอบหุ่นมือ ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟัง–การพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวงาม โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ประกอบหุ่นมือ หลังการ
ทดลอง อยู่ในระดับดีคือร้อยละ 76.67 และยังได้เสนอแนะให้ท าการวิจัยความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติและความคิดสร้างสรรค์ในการท าการวิจัยครั้งต่อไป 

ความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ต้องได้รับการแก้ไข และจากข้อค้นพบผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วย
อรรถลักษณะของนิทานดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะ
ของนิทาน มาท าการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเพื่ อ
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึนเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน             
วัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานหลังการทดลอง 
        2. เพื่อศึกษาความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
บ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
หลังการทดลอง 
 
สมมติฐานการวิจัย 
        1. ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชน
บ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) หลังการทดลองอยู่ในระดับดี 
      2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคง
สวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน หลังการ
ทดลองอยู่ในระดับดี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  
           กลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคง 
สวนพลู กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 
คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 
กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เพียง 1 ห้องเรียน 12 คนเท่านั้น 
       2. เนื้อหา 
        เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากหนังสือนิทานอีสป และหนังสือ
นิทานประกอบภาพส าหรับเด็ก ที่วิเคราะห์จ านวนค าศัพท์ และการใช้ภาษาที่ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
โดยมีหน่วยการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 1) Animals  2) Colors  3) Numbers 4) My Body 5) Nature 
จ านวน 16 เรื่อง 16 ช่ัวโมง 16 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังนี้ 1) A Lion And A Mouse 2) A Deer And 
Shadow 3) A Dog And Shadow 4) A Frog Desiring A King 5) An Ant And A Grasshopper 6) A Wolf And A 
Lamb 7) A Chicken And A Fox 8) A Rabbit And A Turtle 9) A Crow And A Swan 10) A Goose And A Golden 
Egg 11) A Satyr And A Logger 12) The Three Oxen 13) The Three Piglets 14) A little Rabbit 15) A Frog And 
an Ox 16) The Farmer And The Snake 
       3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
       การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 20 ช่ัวโมง 
ด าเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมงและทดสอบหลังการทดลอง 4 ช่ัวโมง 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- การศึกษา - 286 

 

      4. ตัวแปรที่ศึกษา 
        ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) 
        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
                 1. ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 

   2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
   
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจัย 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
  แบบแผนการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยที่มีกลุ่ม
ทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยท าการทดสอบหลังการทดลอง (One–Group Posttest Only Design) ของ ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2538, หน้า 248–249)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว จ านวน 16 แผน 
   2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการพัฒนา
และหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบวัดตรงถาม-ตอบ เป็นค า          
เป็นค า ๆ และเป็นประโยคง่าย ๆ จ านวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนดูรูปภาพจากเรื่องในนิทานที่เรียนมาแล้ว ฟัง-พูดตอบค าถาม
ของครูตามที่เห็นในภาพในแต่ละข้อเป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ข้อที่ตอบถูก เท่ากับ 1 คะแนนข้อที่ตอบ
ผิด เท่ากับ 0 คะแนน   
  2) แบบสังเกตุพฤติกรรมวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพ
แล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน 

วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 
(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ
นิทาน (Narrative Genre Features) 

 

1.  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 
2. ความสนใจต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
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  2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน โดยมีขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 5 ขั้นดังต่อไปนี้ 1) ครูบอก
วัตถุประสงค์ของนิทานและเสนอค าศัพท์ใหม่ 2) การให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทาน 3) การแสดงบทบาทสมมติ4) การท า
กิจกรรมกลุ่ม 5) การท ากิจกรรมรายบุคคล จ านวน 16 ช่ัวโมง 
   3. ท าการทดสอบ (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและ
แบบสังเกตุพฤติกรรมวัดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ช่ัวโมง 
        4. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ (Percentage) 
  
ผลการวิจัย 
         ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน หลังการทดลอง ซึ่งท าการทดสอบสมมุติฐานโดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ผลปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนา 
              เด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน  
              ภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลองผลปรากฏดังตาราง 

ความสามารถในการฟัง-การพูด 
ภาษาอังกฤษ 

N µ P 

หลังการทดลอง 12 8.25 82.50 

 
         จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ 82.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 
 
ตารางที่ 2  ผลการศึกษาความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 
  วัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ 
             อรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลองผลปรากฏดังตาราง 

ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ N µ P 

หลังการทดลอง 12 47.50 95.00 

 
         จากตารางที่ 2 พบว่าความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะ
ของนิทานหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก คือ ร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อ 2 
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สรุปอภิปรายและผล 
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตาม     
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลอง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน          
อนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานหลังการทดลอง อยู่ในระดับดีมาก  คือมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.50 และ 95.00 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 และข้อ 2 สามารถอภิปรายผลได้จากขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็น
ขั้นตอนการสอน 5 ข้ัน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ครูบอกจุดประสงค์ของนิทานและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ ว่านิทาน หมายถึง เรื่องเล่าในอดีตที่ผู้แต่งมี
วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะเล่าเรื่องในอดีตเพื่อให้คติสอนใจ ท าให้นักเรียนรู้วัตถุประสงค์ของนิทานและรู้ความหมายของ
ค าศัพท์แล้วครูพูดออกเสียงค าศัพท์ในนิทานให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนพูดออกเสียงค าศัพท์ที่ครูน าเสนอพร้อมกัน                  
ทั้งช้ันทั้งกลุ่มหรือสุ่มทีละคน ครูน าเสนอค าศัพท์ประกอบภาพนิทานทุกค าจนจบนิทานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในข้ันนี้ ท าให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นจึงสามารถฟัง-พูดตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ได้ง่ายและถูกต้อง
รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของจอห์นสันและมอร์โรว์ (Johnson&Morrow, 1981, p.59-66) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรทราบ
จุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนควรบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ คือรู้ว่าตนก าลังท าอะไรเพื่อที่
ตนเองจะสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ 
 ขั้นที่ 2 การให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทาน ครูพูดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษน าเสนอแผนภูมิเนื้อเรื่อง            
และแผนภูมิอรรถลักษณะของนิทาน จากสื่อสภาพจริง (Authentic Material) ซึ่งมีภาพประกอบว่า นิทาน มีรูปแบบ (Form)           
เป็นอรรถลักษณะ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ช่ือเรื่อง (Title) 2) ฉาก (Orientation) ซึ่งประกอบไปด้วย เวลา ตัวประกอบและ
สถานท่ี  3) การด าเนินเรื่อง ปมปัญหา และการแก้ไข (Event, Complication and Resolution) และ 4) คติสอนใจ (Moral) 
ครูพูดออกเสียงเล่านิทานให้นักเรียนฟังตามแผนภมูิอรรถลักษณะของนิทานและแผนภูมิเนื้อเรื่องเป็นส่วน ๆ ไปแล้วให้นักเรียน
พูดออกเสียงตามที่ครูน าเสนอพร้อมกันทั้งช้ัน ทั้งกลุ่มหรือสุ่มทีละคน จนจบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในขั้น
นี้ ท าให้นักเรียนมีประสบการณ์จากรูปแบบอรรถลักษณะของนิทานและมีความรู้สึกที่ดีในการแสวงหาความรู้ ท าให้นักเรียน
สามารถฟัง-พูดตอบค าถามและเรียงล าดับตามอรรถลักษณะของนิทานได้ง่ายและถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนมี
ประสบการณ์เดิมจากรูปแบบของนิทานจึงสามารถน าไปต่อยอดความรู้ใหม่ได้ ดังค ากล่าวของโอบาห์ (Obah, 1983, p. 129-
133) ที่กล่าวว่า ทฤษฎี Schema หรือประสบการณ์เดิม เป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์ หรือความรู้เดิม           
ที่มีอยู่เป็นพ้ืนฐาน ถ้าปราศจากพ้ืนฐานความรู้เดิมแล้วการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบาก  
  ขั้นที ่3 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นขั้นตอนท่ีให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ออกมาปฏิบัติกิจกรรม
ทางภาษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Active Learner) โดยการออกมาแสดงบทบาทสมมติเป็นตวัประกอบในนิทานแล้ว ฟัง-พูด
เล่านิทาน นักเรียนได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เกิดการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และใช้ภาษาสื่อสาร
ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างอิสระตามสถานการณ์จริง (Real Situation) ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังค ากล่าวของออลไรท์ (Allwright, 1980, p.167) บราวน์ (Brown, 1980, p.213) และสุมิตรา อังวัฒนกุล             
(2540, หน้า 34) ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่เพียงแต่อธิบายการใช้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์
หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น หากจุดมุ่งหมายส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการที่ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้จริงและเกิดความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจริงในชีวิตประจ าวัน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในขั้นนี้
จึงท าให้นักเรียนมีความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- การศึกษา - 289 

 

   ขั้นที่ 4 การท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนท างานกลุ่ม ๆ ละ 5 คนครูแจกภาพลายเส้นรูปภาพในนิทานให้
นักเรียนช่วยกันระบายสี แล้วออกมาพูดเล่าเกี่ยวกับภาพในนิทานที่ระบายสี และพูดบอกคติสอนใจจากนิทานที่ได้ฟังทีละกลุ่ม 
จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน  ได้ใช้ความรู้เดิม (Schema) และได้มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) โดยครูเป็นเพียง               
ผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a Facilitator) ซึ่งตรงกับแนวทฤษฎี การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมีความคิดสร้างสรรค์ ดังค ากล่าวของโพเวล (Powell, 1963, p. 330) ที่ว่าเด็ก
ที่มีความสนใจในการเรียนจะท าให้เกิดความตั้งใจเรียนด้วย เมื่อตั้งใจเรียนก็มีสมาธิสามารถติดตามเนื้อหาท่ีเรียนได้โดยตลอดซึ่ง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชานั้นด้วยตรงกับค ากล่าวของ สิริรัตน์  เรือนนุช (2551, หน้า 34) ที่กล่าวว่าหลักการส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น  เน้นที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาตามสถานการณ์        
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (Real Situation) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้สัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาตามสถานการณ์
จริง การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันเป็นการฝึกการใช้ภาษา อันเป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของผู้เรียน  
 ขั้นที่ 5 การท ากิจกรรมรายบุคคล ครูแสดงภาพสีประกอบนิทานแล้วให้นักเรียนแต่ละคนพูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพให้เพื่อนฟัง เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Access) และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
นักเรียนสามารถวัดและประเมินผลความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) ซึ่งตรงกับแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ท าให้นักเรียนเอาใจใส่และ
มุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษน่ันคือนักเรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ โพเวล (Powell, 1963, p. 330) ที่ว่าเด็กที่มีความสนใจในการเรียนจะท าให้เกิดความตั้งใจเรียนด้วย เมื่อตั้งใจ
เรียนก็มีสมาธิสามารถติดตามเนื้อหาที่เรียนได้โดยตลอดซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชานั้นด้วย 
             จากการอภิปรายผลดังกล่าว สรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วย               
อรรถลักษณะของนิทาน เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณัฐสกุล  บุญยสิริ (2560, หน้า 124) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบัวงาม โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน (Narrative Genre Features) ประกอบหุ่นมือ
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของเด็กก่อนวัยเรียน หลังการทดลองอยู่ในระดับดี 
         จากการอภิปรายผลของการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถ
ลักษณะของนิทานสามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู กรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน เป็นวิธีการสอนที่มีวัตถุประสงค์ 
(Purpose) มีรูปแบบ (Form) ที่ชัดเจนและมีการใช้ภาษา (Language Use) ที่ถูกต้อง ชัดเจน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า นักเรียน
มีความสุขสนุกสนาน มีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีจิตอาสาและมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
            จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   1. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ครูควรจัดท าแผนภูมิ 
อรรถลักษณะและแผนภูมิเนื้อเรื่องที่ชัดเจน เพื่อน าเสนอให้นักเรียนได้เข้าใจ รูปแบบอรรถลักษณะของนิทานได้อย่างถูกต้อง 
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   2. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
โอกาสเลือกนิทานท่ีจะเรียนด้วยตนเอง แต่ต้องอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูวิเคราะห์มาจากหลักสูตรแล้ว 
   3. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ควรใช้สื่อสภาพ 
จริง (Authentic Material) ที่ได้มาจากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เนื่องจากเป็นสื่อท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้
ด้วยตนเอง (Self-Access) ได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น 
   4. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ควรให้นักเรียนมีอิสระในการ
แสดงบทบาทสมมติ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  1. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานกับระดับ     
ช้ันอ่ืน ๆ เช่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

2. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานกับตัวแปรตาม
อื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเช่ือมั่นในตนเองและความรับผิดชอบ 

3. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานกับภาษาอื่น ๆ 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาลาว เป็นต้น 

4. ควรท าการวิจัยความสามารถในด้านการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทาน ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพิชา  
แก่นเพ็ชร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบคุณคณะครู -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 
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การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี 

การสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
A Study of English Listening-Speaking Abilities and Attitudes toward English Learning  
of Prathom Sueksa V Students at WatKhaoklung School using Genre-Based Approach 

(Folktale Genre Features) 
 
ณัฐกาญ  เดชแสง1 

สงวนศรี  โทรอค2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 
(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ
วิลคอกซัน  

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ( Genre-Based-
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค ำส ำคัญ:  ความสามารถในการฟงั-การพูดภาษาอังกฤษ  เจตคติ  วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วย  
  อรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English Listening-Speaking Abilities and Attitudes towards 
English Learning of Prathom Sueksa V students at Watkhaoklung School using Genre-Based-Approach (Folktale 
Genre Features) before the experiment and after the experiment. The samples used in the research were 14 
Prathom Sueksa V students who studied English (Eng15101) in the second semester of the 2017 academic year 
at Watkhaoklung School. They were selected by Purposive Sampling. The instruments used in the research 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร. ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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were lesson plans using Genre-Based Approach (Folktale Genre Features), English Listening-Speaking Abilities 
test with its reliability .85 and questionnaires on Attitudes towards English Learning with its reliability .90. 
Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and the Wilcoxon Matched Pairs Signed-
Ranks Test.  

The results of the research indicated that English Listening–Speaking Abilities and Attitudes towards 
English Learning of Prathom Sueksa V students at Watkhaoklung School using Genre-Based Approach 
(Folktale Genre Features) after the experiment were significantly increased higher than before the 
experiment at the .01 level. 
 

Keywords:  English Listening-Speaking Abilities, Attitudes towards English Learning,  
                 Genre-Based Approach (Folktale Genre Features) 
 

บทน า 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญภาษาหนึ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีประชากรโลกใช้ติดต่อสื่อสาร

กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในการศึกษา การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ จึงต้องมีการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเสมอ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ-(Literacy)- 
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่-21-ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารแนวใหม่ (Communicative-Language-Teaching:-CLT)-ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล-(The-Common-European-Framework-of-Reference-for-Languages:-CEFR) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 1) 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ-(สทศ.)-ได้ท าการประเมินผลในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่-6 ปี
การศึกษา 2557-2559 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติ เท่ากับร้อยละ-36.02,-40.31-และ-34.59-ตามล าดับ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
32.88,-36.61-และ-31.11-(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ-(องค์การมหาชน),-2560)-เช่นเดียวกับผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนวัดเขาขลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 35.19, 32.97 และ 25.17 (โรงเรียนวัดเขาขลุง, 2559) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้คือ
ร้อยละ 70 จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน พบว่า นักเรียนไม่สามารถฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
จึงท าให้นักเรียนรู้สึกไม่ชอบ ไม่สนใจ ไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ กล่าวคือนักเรียนรู้สึกมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษ พบว่า 
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน -(Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
(Folktale-Genre-Features)-เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อีกวิธีหนึ่ง วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน-(Genre-Based-Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale-Genre-Features) หมายถึง วิธีสอนที่น าเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านมาเป็นปัจจัยป้อน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีวัตถุประสงค์ -(Purpose)-มีรูปแบบ-(Form)-และมีการใช้ภาษา 
(Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue Words) ที่เฉพาะและชัดเจน โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบ 
(Systemic Linguistics) ของ เอ็ม เอ เค ฮอลลิเดย์ (M.A.K. Halliday อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531, หน้า 24-25) 
นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมา ซึ่งผู้แต่งมักจะกล่าวถึงทัศนคติและค่านิยม เพื่อถ่ายทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น มีอรรถลักษณะ (Form) เป็นองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ฉาก (Orientation)             



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- การศึกษา - 294 

 

2) ปมปัญหา (Complication) 3) การแก้ไขปัญหา (Resolution) ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 5 ข้ัน ดังนี้-1)-การแจ้งจุดประสงค์ของ
นิทานพื้นบ้านและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ 2)-การให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน-3)-การแสดงบทบาทสมมติ-4)-การ
ท างานกลุ่ม 5)-การท างานเดี่ยว-(สงวนศรี โทรอค, 2547,-หน้า-151-152) ดังเช่นผลงานวิจัยของวิคเก (Wicke,-1992,-p.51) ที่
ได้ท าการศึกษาการใช้นิทานในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศแคนนาดาพบว่า นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการเรียนรู้อย่างดียิ่ง กล่าวคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่าง
คะแนนการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากผลคะแนนและการประเมินผลทางด้านพฤติกรรมการเรียนช้ีให้เห็นว่า นักเรียนช่ืน
ชอบและเพลิดเพลินกับการฟังการเล่านิทาน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจมาศ ทองจันทร์ (2558, หน้า 130) ซึ่ง
ท าการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
น าวิจัยครั้งต่อไปว่าควรท าการศึกษาวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับ
ตัวแปรตามอื่น เช่น เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุจินตนา แสงอาทิตย์ 
(2560, หน้า 115) ซึ่งท าการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
หนองโสน โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
พื้นบ้าน(Folktale-Genre-Features) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองโสน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  

จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และจากข้อค้นพบ
ของผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้านดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน -(Genre-Based-Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและ
เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-
การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง 

โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
(Folktale Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน-(Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale 
Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธี

สอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
(Folktale Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre 
Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (อ15101) จ านวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 14 คน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive-Sampling)  

2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง  
   เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขลุง ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) จ านวน 16 แผน ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) 

Animals 

A Good Deed for a Punishment 
Seven Sister Stars 
The Golden Goby  
The Rabbit and the Crocodile 

1 
1 
1 
1 

Free time and 
Entertainment 

A Horse-Faced Woman 
A Story of Kanom Krok  
Buahom, Buahong and Buahiang  
Chet Huat Chet Hai 
Choo Chok 
Kong Khao Noi Kha Mae 
Krai Thong 
Nang Sib Song 
Nang Taeng-On 
Phaya Khankhak  
Phikul Thong 
Thao Kam Kadam  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

รวม 16 แผน 16 ชั่วโมง 
 
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

   การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 22 ช่ัวโมง โดยท า
การทดสอบก่อนการทดลอง 3 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังการทดลอง 3 ช่ัวโมง 
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 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
   4.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-

Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features)  
   4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  

 4.2.1 ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 
 4.2.2 เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
             ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
        (Independent Variable)          (Dependent Variables) 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น-(Pre-Experimental-Design)-ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยมี  กลุ่ม

ทดลองเพียงกลุ่มเดียว ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง-(One-Group-Pretest-Posttest-Design) (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248–249)  

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ 
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 

Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) จ านวน 16 แผน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
   2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน

ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ โดยยึดเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง -การพูดภาษาอังกฤษของ อัจฉรา 
วงศ์โสธร (2544,-หน้า 133-151) ซึ่งเป็นข้อสอบแบบวัดตรงถาม-ตอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผ่านการพัฒนาหา
คุณภาพแล้ว มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .85 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้ ข้อที่ตอบถูก เท่ากับ-1-
คะแนน ข้อที่ตอบผิด เท่ากับ 0 คะแนน 

   2.2 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาหา
คุณภาพแล้ว มีค่าความเช่ือมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .90 

 

วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน 
(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ

นิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) 

 
1. ความสามารถในการฟัง-การพดูภาษาอังกฤษ 
2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้ท าความเข้าใจถึงวิธีการเรียน บทบาทของผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน-(Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
พื้นบ้าน (Folktale Genre Features)  
 2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) จ านวน 
16 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) การแจ้งจุดประสงค์ของนิทานพื้นบ้านและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ 2) การให้
รูปแบบอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน 3) การแสดงบทบาทสมมติ 4) การท างานกลุ่ม 5) การท างานเดี่ยว 
 4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและ
แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอก
ซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ 

วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลองเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน-(The-Wilcoxon-Matched-Pairs-Signed-
Ranks-Test) ผลปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรยีนวัดเขาขลุง   
       โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะ          
       ของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

ความสามารถ 
ในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 

n 
คะแนน

เต็ม 
X S.D. T+ Sig. 

ก่อนการทดลอง 14 20 6.64 3.18 
105 .000 

หลังการทดลอง 14 20 12.86 3.46 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่-5-โรงเรียน  วัด
เขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทาน
พื้นบ้าน (Folktale Genre Features)-หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ-.01  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 
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ตารางที่ 2    ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง    
        โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลกัษณะ          
        ของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Feature) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

เจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

n 
คะแนน

เต็ม 
X S.D. T+ Sig. 

ก่อนการทดลอง 14 100 48.71 3.29 
105 .000 

หลังการทดลอง 14 100 72.43 6.94 
** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน -(Genre-Based-Approach)-ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
(Folktale-Genre-Features)-หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้าน (Folktale Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการ
ทดลองพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 และ 2 สามารถอภิปรายผลตามขั้นตอนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์ของนิทานพื้นบ้านและน าเสนอค าศัพท์ใหม่ เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ของการเล่า
นิทานพ้ืนบ้านว่า นิทานพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องราวท่ีเล่าสืบต่อกันมา ซึ่งผู้แต่งมักจะกล่าวถึงทัศนคติและค่านิยม เพื่อถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น เมื่อนักเรียนได้รู้วัตถุประสงค์ของนิทานพ้ืนบ้านแล้ว ท าให้นักเรียน
สามารถเข้าใจเนื้อความภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของจอห์นสันและมอร์โรว์ (Johnson & Morrow, 1981, pp.59-
66) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนควรทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอนควรบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
คือรู้ว่าตนก าลังท าอะไรเพื่อที่ตนเองจะสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้ จากนั้นครูพูดน าเสนอค าศัพท์ใหม่ให้
นักเรียนฟัง เพื่อสื่อความหมายโดยใช้รูปภาพและแสดงท่าทางประกอบการน าเสนอค าศัพท์ทีละค า ทีละประโยคจนจบเรื่อง 
แล้วให้นักเรียนฝึกฟัง-พูดออกเสียงตามครู ดังนั้นการแจ้งจุดประสงค์ของนิทานพื้นบ้านและน าเสนอค าศัพท์ใหม่จึงท าให้
นักเรียน เกิดการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งข้ึน นักเรียนจึงเกิดความสนใจและเกิดความ
มุ่งมั่น  ต่อการฟัง-การพูดนิทานพื้นบ้าน 
 ขั้นที่ 2 การให้รูปแบบอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน เป็นการให้รูปแบบแผนภูมิอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
ประกอบแผนภูมิเนื้อเรื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วน คือ 1) ฉาก (Orientation) 2) ปมปัญหา (Complication)        
3) การแก้ไขปัญหา-(Resolution)-โดยครูพูดเล่านิทานตามอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านให้นักเรียนฟังทีละส่วน เมื่อ
นักเรียนเข้าใจรูปแบบอรรถลักษณะของนิทานพ้ืนบ้านแล้ว นักเรียนสามารถฟัง-พูดตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์และเรื่องที่ฟัง
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากนักเรียนมีประสบการณ์เดิมจากรูปแบบอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน จึงสามารถน าไปต่อ
ยอดความรู้ใหม่ได้ ดังค ากล่าวของโอบาห์ (Obah, 1983, pp. 129-133) ที่กล่าวว่า Schema หรือประสบการณ์เดิม เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน ถ้าปราศจากพื้นฐานความรู้เดิมแล้วการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นขั้นตอนการให้รูปแบบตามอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน จึงช่วยให้นักเรียน
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สามารถฟัง-พูดนิทานพื้นบ้านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้นักเรียนยังเห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ของวิชา
ภาษาอังกฤษ ดังค ากล่าวของ เวนเดน (Wenden, 1991, pp. 52-53) ที่กล่าวว่า หากผู้เรียนมีเจตคติในทางบวกต่อการเรียน
ภาษานั้น ก็จะเป็นผู้เรียนท่ีมีความรับผิดชอบในการเรียนภาษามากกว่าผู้เรียนท่ีมีเจตคติในทางลบต่อการเรียนภาษา 
 ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง -การพูดเพื่อสื่อความหมายของ
ค าศัพท์ กลุ่มค าและประโยค นอกจากนี้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและนักเรียนกับครู (Interaction)-
และได้ฝึกพูดบทสนทนาจากเรื่องที่ฟังเป็นภาษาของตนเอง ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงใน
ชีวิตประจ าวันได้-(Real-Situation)-ดังค ากล่าวของออลไรท์-(Allwright,-1980,-p.167) บราวน์ (Brown, 1980, p.213) และ 
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 34) ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่เพียงแต่อธิบายการใช้
กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น หากจุดมุ่งหมายส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการที่ผู้เรียน 
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริงและเกิดความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจริงในชีวิตประจ าวัน ซึ่งตรงตามแนว
ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนั้นขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติจึงท าให้นักเรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรมทางภาษาด้วย
ตนเอง (Active Learner) จึงเกิดความกระตือรือร้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
 ขั้นท่ี 4 การท างานกลุ่ม เป็นข้ันตอนที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้เดิม-(Schema)-และทบทวนความเข้าใจในการฟัง-การ
พูดนิทานพื้นบ้านและอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน โดยนักเรียนช่วยกันฟังและพูดเรียงล าดับเหตุการณ์ตามอรรถลักษณะของ
นิทานพื้นบ้าน กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้นักเรียนได้
มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) โดยครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Teacher as a Facilitator) ตรงกับค ากล่าวของ สิริรัตน์  
เรือนนุช (2551, หน้า 34) ที่กล่าวว่า หลักการส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น เน้นที่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (Real Situation) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้
สัมพันธ์กัน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันเป็นการฝึกการใช้ภาษา 
อันเป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) ดังนั้นข้ันตอนการท างานกลุ่มจึงพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ และท าให้นักเรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนเห็นประโยชน์ เอาใจใส่และมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ดังค ากล่าวของ ไคลน์ (Klein, 1990, pp. 37-38) ที่กล่าวไว้ว่า เจตคติเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเรียนรู้ภาษา         
หากผู้เรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อการเรียนภาษานั้น ๆ จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จมากกว่าผู้เรียนที่มีเจตคติที่ไม่ดี 
 ขั้นที่ 5 การท างานเดี่ยว เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนฟังนิทานพื้นบ้านแล้วพูดแสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้าน          
ที่ได้ฟัง นักเรียนได้ใช้ค าศัพท์ที่เรียนมาพูดบอกความคิดเห็นเป็นประโยคง่าย ๆ ด้วยภาษาของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความ            
พึงพอใจและเกิดความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค้นคว้าค าศัพท์เพิ่มเติมจากพจนานุกรมหรือจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้พูดบอกความคิดเห็นได้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง -(Self-Access)-นักเรียน
สามารถวัด  และประเมินผลความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียนตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ซึ่งตรงกับ แนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ดังนั้นขั้นตอนการท างานเดี่ยวจึงท าให้
ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อัลเวอร์แมน และ เฟลป์ (Alvermann & Phelps, 1998, p.299) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียน
รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนมากยิ่งขึ้น 

จากการอภิปรายผลดังกล่าว สรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มีวัตถุประสงค์ (Purpose) มีรูปแบบ (Form) และมีการใช้ภาษา (Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ           
(Clue Words) ที่เฉพาะและชัดเจน จึงท าให้ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เบญจมาศ ทองจันทร์ (2558, หน้า 130) ซึ่งท าการศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา 
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปว่าควรท าการศึกษาวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับตัวแปรตามอื่น เช่น เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุจินตนา แสงอาทิตย์ -(2560,-หน้า-115)-ซึ่งท าการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองโสน โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ        
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน (Folktale Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองโสน หลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่านักเรียนมีจิตอาสาและเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative-Thinking) มีความมั่นใจและมีความภูมิใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยไม่ละทิ้งไวยากรณ์ จึงท าให้นักเรียนใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based-Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน-(Folktale-Genre-Features)-มีการสอดแทรกทัศนคติและค่านิยม เพื่อถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น นักเรียนจึงเกิดการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1.-การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้าน 
ครูควรจัดท าแผนภูมิอรรถลักษณะและแผนภมูิเนื้อเรื่องให้ชัดเจน เพื่อน าเสนอให้นักเรียนเกิดความเข้าใจรูปแบบอรรถลักษณะ
ของนิทานพ้ืนบ้านได้อย่างถูกต้อง 

2.-ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเรื่องนิทานพื้นบ้านที่จะเรียน แต่ทั้งนี้ เรื่องที่เลือกต้อง
เหมาะสมกับระดับชั้นและตรงตามหลักสูตรที่ครูได้วิเคราะห์แล้ว 

3.-ครูควรใช้สื่อสภาพจริง-(Authentic-Material)-ที่อยู่ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน เป็นสื่อที่นักเรียน
สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ด้วยตนเอง (Self-Access) จึงจะมีความหมายกับผู้เรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
อยากเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 4.-การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านใน
ขั้นตอนการแสดงบทบาทสมมติ ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-การพูดนิทานพื้นบ้านได้อย่างเป็นอิสระ 
โดยนักเรียนสามารถคิดค าศัพท์ใหม่ท่ีมคีวามหมายใกล้เคียงกันมาพูดได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรยีนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking)  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.-ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านไปสู่ระบบ 

ดิจิทัลเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับวิธีสอนอ่ืน ๆ เช่น วิธีสอนตามคู่มือครู หรือวิธีสอนแบบปกติ 
 3.-ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับนักเรียน
ในระดับช้ันอื่น ๆ เช่น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 4.-ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับตัวแปร
ตามอื่น ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความเช่ือมั่น และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 5.-ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของนิทานพื้นบ้านกับภาษา
อืน่ ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาพม่า เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ขอขอบคุณผู้อ านวยการและคณะครูโรงเรียนวัดเขาขลุง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาขลุง ที่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการวิจัย  
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การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ                         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอน                                                                    
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 

A Study of English Reading-Writing Abilities and Attitudes towards English Learning of 
Mathayom Sueksa V Students at Dantabtakoratupatham School using Genre-Based 

Approach (News Report Genre Features) 
 

ธิติมา แท่นเครือ1 

สงวนศรี โทรอค2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ ์ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ30224) ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดย
ใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค ำส ำคัญ:    ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ  เจตคติ  วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน
     ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English Reading-Writing Abilities and Attitude towards 
English Learning of Mathayom Sueksa V students at Dantubtakoratupatham School using Genre-Based 
Approach (News Report Genre Features) before the experiment and after the experiment. The samples used 
in the research were 32 Mathayom Sueksa V students who studied English for Communication (Eng30224) in 
the second semester of the 2017 academic year at Dantubtakoratupatham School. They were selected by 
Cluster Random Sampling. The instruments used in the research were lesson plans using Genre-Based 
Approach (News Report Genre Features), English Reading-Writing Abilities test with its reliability .86 and 

                                                           
1 นักศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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questionnaires on Attitude towards English Learning with its reliability .88. Statistics used for data analysis 
were mean, standard deviation and t-test for dependent samples. The results of the research indicated 
that English Reading–Writing Abilities and Attitude towards English Learning of Mathayom Sueksa V students 
at Dantubtakoratupatham School using Genre-Based Approach (News Report Genre Features) after the 
experiment were significantly increased higher than before the experiment at the .01 level. 
 

Keywords: English Reading-Writing Abilities, Attitude towards English Learning, Genre-Based Approach   
        (News Report Genre Features) 
 
บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อการศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และการพัฒนาตนเพื่อน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้เรียน ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ
เรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching:-CLT) โดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, หน้า1) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ก้าวไปสู่การศึกษาไทย 4.0  

ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ด าเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศเท่ากับร้อยละ 23.44, 24.98 และ 27.76 ตามล าดับ ตรงกับผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษเท่ากับร้อยละ 23.12, 24.68 และ 27.35 (สถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) เช่นเดียวกับผลการประเมินระดับโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 17.21, 17.27 และ 24.25 (โรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์, 2559, หน้า, 12) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ ร้อยละ 70  

วิธีสอนภาษาอังกฤษท่ีสามารถน ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกวิธีหนึ่ง คือ วิธีสอนภาษาตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งหมายถึง วิธีสอนภาษาอังกฤษที่น าเนื้อหาข่าวหนังสือพิมพ์มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยยึดหลักการพัฒนาจากแนวภาษาศาสตร์เชิงระบบ ของ เอ็ม เอ เค ฮอลลิเดย์ 
(M.A.K. Halliday อ้างถึงในเสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, 2531,หน้า 24-25) ที่ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่จะน าเสนอข่าวที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน มีรูปแบบ (Form) และมีรูปแบบการใช้ภาษา (Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue Words) ที่ถูกต้อง
และชัดเจน โดยมีอรรถลักษณะหรือองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) หัวข้อข่าว (Headline) 2) ความน า (Lead) 3) รายละเอียดของ
ข่าว (Additional Information) และ 4) สรุปข่าว (Conclusion) ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) การแจ้งวัตถุประสงค์ของ
ข่าวหนังสือพิมพ์ 2) การเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบอรรถลักษณะ 3) การแสดงบทบาทสมมติ 4) การท างานกลุ่ม และ 5) 
การท างานเดี่ยว (สงวนศรี โทรอค, 2547, หน้า 151-152) ดังเช่นผลงานวิจัยของ โจนส์ (Jones, 1998, pp. 404-407) ที่ได้
ศึกษาผลของการใช้บทเรียนที่น ามาจากเอกสารจริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีในประเทศจีนโดยให้
นักศึกษาแต่ละคนเลือกอ่านบทอ่านตามที่ตนสนใจและคิดว่ามีประโยชน์จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

แล้วเป�ิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนอ่านแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่
ใช้บทเรียนที่น ามากจากเอกสารจริงมีความสามารถในการอ่านและมีแรงจูงใจในการอ่านสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ภรากรณ์ สีทรงฮาต (2558, หน้า 149-154) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี         
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การสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre 
Features) พบว่า ความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และได้ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ว่าควรท าการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report 
Genre Features) กับระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับช้ันมัธยมศึกษา เป็นต้น 
 จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และจากข้อค้นพบ
ผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดย
ใช้วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News 
Report Genre Features) เพื่อพัฒนาทางด้านการอ่าน – การเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโก
ราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะ
ของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
(News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
  
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธี
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News 
Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ที่เรียน
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ30224) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 96 คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1 ห้องเรียน 
จ านวน 32 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ30224) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เนื่องจากโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์จัด
นักเรียนเข้าช้ันเรียนโดยคละความสามารถทางการเรียน ซึ่งมีนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ห้องละ 32 คน เท่า ๆ กัน 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข่าวภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค าศัพท์ เนื้อหาและ
โครงสร้างทางภาษาหรือการใช้ภาษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 20 ช่ัวโมง 
โดยท าการทดสอบก่อนการทดลอง 2 ช่ัวโมง ท าการทดลอง 16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังการทดลอง 2 ช่ัวโมง  

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น (Independent-Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features)  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
 1. ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 
 2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
                (Independent Variable)          (Dependent Variables) 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
เดียว ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ 

1.ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 
2.เจตคตติ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 

วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ 
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย     
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์  (News 
Report Genre Features) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว 
จ านวน 16 แผน 16 ช่ัวโมง เรียนสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 สัปดาห์ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) 
 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 
 2) แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็น แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (rating scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพแล้ว 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .88 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีการเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
 2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 3. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะ
ของข่าวหนังสือพิมพ์ จ านวน 16 ช่ัวโมง 
 4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 2 ช่ัวโมง 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยการหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน   
(t-test for Dependent Samples) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน  
(T-test for dependent sample) 
 
ผลการวิจัย    
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน     
(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test for Dependent 
Samples) ผลปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้
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- การศึกษา - 308 

 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรี ยนด่ าน
 ทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนภาษาตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
 ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  
 ผลปรากฏดังตาราง 

ความสามารถในการอ่าน -    การ
เขียนภาษาอังกฤษ 

n X  S ∑D  ∑
2D

 
t Sig. 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

32 
32 

14.00 
23.88 

1.98 
1.93 

316 3,332 21.39** 0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1  

 
ตารางที่ 2   ผลการศึกษาเจตคตติ่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์

 อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based-Approach) ด้วยอรรถ
 ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

   ผลปรากฏดังตาราง 

 

เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ n X  S ∑D  ∑
2D

 
t Sig. 

ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

32 
32 

76.31 
84.31 

6.71 
9.20 

256 2,152 24.71 ** 0.00 

** มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5โรงเรียนด่านทับ
ตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2  
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถ
ฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน-
การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 และ 2 สามารถอภิปรายผลตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
ขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้  
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- การศึกษา - 309 

 

  ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์ของข่าวหนังสือพิมพ์ โดยแจ้งจุดประสงค์ของข่าวหนังสือพิมพ์ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ คือ 
การน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยอธิบายว่าข่าวเป็นข้อมูลจากสื่อและเอกสารจริงที่ผู้รับข่าวสามารถรับรู้ได้
ทุกวัน น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกวัน เป็นเนื้อหาที่ใหม่และเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบันได้ เมื่อนักเรียนได้รู้วัตถุประสงค์ในการอ่าน-การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์แล้ว นักเรียนจะสามารถเข้าใจข่าวหนังสือพิมพ์
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของ จอห์นสันและมอร์โรว์ (Johnson & Morrow, 1981, pp.59-66) ที่ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนควร
ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียน (know what you are doing) ครูควรบอกให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ คือ ต้องรู้ว่าตนก าลังท าอะไร เพื่อท่ีตนเองจะสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ เมื่อนักเรียน เข้าใจวัตถุประสงค์
ของเนื้อเรื่องข่าวแล้ว ท าให้นักเรียนสามารถหาค าตอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว นักเรียนรู้สึกว่าการอ่าน -การเขียนเนื้อเรื่องข่าว
หนังสือพิมพเ์ป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น 
 ขั้นที่ 2 การเสนอค าศัพท์ใหม่และให้รูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ เป็นขั้นตอนที่ครูอ่านข่าวทีละ
ประโยคแล้วให้นักเรียนอ่านตามทั้งห้อง ทีละกลุ่ม สุ่มทีละคนจนจบเรื่อง และใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบในการสอนค าศัพท์         
ซึ่งเป็นสื่อเอกสารจริง (Authentic Material) โดยใช้ภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายค าศัพท์ (Focus on Meaning) ท าให้
นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ได้ง่ายและถูกต้องชัดเจน จากนั้นครูให้รูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือหนังสือพิมพ์
ทั้ง 4 ส่วน คือ 1) หัวข้อข่าว (Headline) 2) ความน า (Lead) 3) รายละเอียดของข่าว (Additional Information) และ          
4) สรุปข่าว (Conclusion) โดยการน าเสนอด้วยแผนภูมิอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ประกอบกับแผนภูมิเนื้อข่าว
หนังสือพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของข่าวหนังสือพิมพ์มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ของเนื้อความของข่าวหนังสือพิมพ์และสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามรูปแบบอรรถลักษณะ
ของข่าวหนังสือพิมพ์ ดังค ากล่าวของ โอบาห์ (Obah, 1983, p.129 ) ที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของสกีมา 
ว่าการสร้างความเข้าใจในการอ่านเป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐานจากการ
เข้าใจความหมายของค าศัพท์และรูปแบบของข่าวหนังสือพิมพ์ ถ้าปราศจากพื้นความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านแล้ว การเรียนรู้สิ่ง
ใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบากและ การให้รูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์โดยการอธิบายองค์ประกอบของ
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์มีรูปแบบการใช้ภาษา (Language use) โดยมีค าช้ีแนะ (Clue Words)ที่เฉพาะและชัดเจน 
จึงช่วยให้นักเรียนสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้ถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการ
เรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน ส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กันภายในช้ัน และได้บูรณาการ 4 ทักษะ (Integrated 4 skills) คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เนื่องจากการสนทนา การสัมภาษณ์ข่าวเป็นการสร้างเหตุการณ์จากสถานการณ์จริง (Real Situation) จึงท าให้นักเรียน
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ ในชีวิตประจ าวันได้ นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้มากท่ีสุดเมื่อได้ลงมือปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้บรรยากาศ
ในการเรียนในช้ันมีความเป็นกันเอง เนื่องจากนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน จึงเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีและรู้สึกสนุกสนาน ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ดังค ากล่าวของ ออลไรท์ (Allwright, 1980, p.167) บราวน์ (Brown, 
1980, p.213) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 34) ที่ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไม่
เพียงแต่อธิบายการใช้กฎเกณฑ์ไวยากรณ์หรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น หากจุดมุ่งหมายส าคัญของการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารคือการที่ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้จริงและเกิดความมั่นใจในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ข้ันตอนแสดงบทบาทสมมติ จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 ขั้นที่ 4 การท ากิจกรรมกลุ่ม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนใช้ความรู้เดิม (Schema) และทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ
อรรถลักษณะของหนังสือพิมพ์ที่ได้อ่าน โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 - 6 คน อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ แล้ววิเคราะห์
องค์ประกอบของข่าวหนังสือพิมพ์ ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ แล้วเขียนเรียงล าดับเนื้อความของข่าวหนังสือพิมพ์ได้  ซึ่งจาก
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- การศึกษา - 310 

 

กิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและประเมินตนเองได้ (Self-Access) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงและในสถานการณ์จริง (Authentic Assessment) และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Teacher is a Facilitator) ซึ่งตรงกับแนวทฤษฎี การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) กล่าวคือนักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องจึงท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มองเห็นประโยชน์ของ
ภาษาอังกฤษ จึงสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะสามารถอ่าน-เขียน เรียงล าดับเนื้อความของข่าวหนังสือพิมพ์ได้รวดเร็ว
และถูกต้องโดยการน าความรู้เดิมจากรูปแบบ (Form) อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์มาช่วย ตรงกับค ากล่าวของ สิริรัตน์ 
เรือนนุช (2551, หน้า 34) ที่กล่าวว่าหลักการส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้น เน้นที่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (Real Situation) ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้
สัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาตามสถานการณ์จริง การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันเป็นการฝึกการใช้ภาษา 
อันเป็นการพัฒนาความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ดังนั้นขั้นตอนการท ากิจกรรมกลุ่ม จึงท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน-การเขียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง 
 ขั้นที่ 5 การท างานเดี่ยว เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าว
หนังสือพิมพ์ท่ีอ่าน ผลของการวิจัยพบว่านักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ พร้อมรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อนักเรียน
ออกมาอ่านแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ เห็นคุณค่าและเห็นประโยชน์ ตลอดจนเกิดความ
สนใจ เอาใจใส่และมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ตรงกับแนวคิดของ อัลเวอร์แมน และ 
เฟลป์ (Alvermann & Phelps, 1998, P. 299) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ในความสามารถของตนเอง จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้ความสามารถ
ในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง   
 จากผลการอภิปรายดังกล่าวพบว่า วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์
อุปถัมภ์ ได้อย่างประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นวิธีสอนที่มี วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ชัดเจน มีรูปแบบ (Form) และมีการใช้ภาษา 
(Language Use) ที่มีค าช้ีแนะ (Clue Words) เฉพาะและชัดเจน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่านักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
แยกแยะ ข้อเท็จจริงและข้อความที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวท่ีอ่านได้
ด้วยส านวน และภาษาของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) สามารถบูรณาการไปกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ได้ เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมร เอี่ยม
ตาล (2555, หน้า 75) ได้ท าการการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปี่ที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ    
อรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภัทธิรา ศรีอ่อน (2556, หน้า 90) ที่ได้ท าการศึกษาความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุ
กูล) ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของหนังสือพิมพ์ 
(News Report Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง         
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



                                             รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 8   

 

- การศึกษา - 311 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ครูควรมีแผนภูมิอรรถลักษณะของข่าวหนังสือ 
พิมพ์กับแผนภูมิเนื้อหาของข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อน าเสนอให้นักเรียนได้เข้าใจวัตถุประสงค์ (Purpose) รูปแบบ (Form) และ
รูปแบบการใช้ภาษา (Language Use) ของอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ได้อย่างชัดเจน 
 2. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ควรใช้สื่อเอกสารจริง ที่ได้มาจากการสืบค้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
และที่พบเห็นในสถานการณ์จริงหรอืสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน จึงจะมีความหมายส าหรับนักเรียน และท าให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
 3. วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นและเลือกเนื้อหามาใช้ใน
การเรียนการสอนเพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง (Self-Access) ตามความสนใจ ท าให้สามารถเลือก
สื่อมาเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์และมองเห็นคุณค่าของการอ่าน -การเขียนภาษาอังกฤษ แต่ทั้งนี้เนื้อหาที่เลือกมาต้องตรง
หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งครูได้วิเคราะห์มาแล้ว  
 4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ควรระมัดระวังในการใช้รูปแบบ (Form) วัตถุประสงค์ (Purpose) และการใช้ภาษา (Language Use) ตามรูปแบบของ          
อรรถลักษณะต่าง ๆ เนื่องจากวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) มีอรรถ
ลักษณะที่แตกต่างกันหลายรูปแบบ เช่น อรรถลักษณะของวิธีการ อรรถลักษณะของนิทาน เป็นต้น อาจท าให้นักเรียนเกิด
ความสับสน  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     1. ควรท าการวิจัยพัฒนาวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ในรูปแบบของดิจิตอล เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์กับ
ภาษาอื่น ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น ภาษาไทย ภาษาพม่า ภาษาลาว และภาษาจีน เป็นต้น 
 3. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์กับ
ระดับช้ันอ่ืน ๆ เช่น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยปรับเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
หลักสูตร 
 4. ควรท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐานด้วยอรรถลักษณะของข่าวภาษาอังกฤษ
กับตัวแปรตามอื่น ๆ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นต้น 
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การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 

A Study of English Listening–Speaking Abilities and Motivation towards English Learning of 
Prathom Sueksa IV Students at Ban Klong Yong School using Songs through Video Activities 

 
พีรพัฒน์ ปริยชานิ 1 

สงวนศรี โทรอค 2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์  
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง  
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 14101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลง
จากสื่อวีดิทัศน์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 
และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Ranks Test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ค ำส ำคัญ:  ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  แรงจูงใจ  วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study English Listening–Speaking Abilities and Motivation 
towards English Learning of Prathom Sueksa IV students at Ban Klong Yong School using Song through 
Video Activities before the experiment and after the experiment. The samples used in the research were 
26 Prathom Sueksa VI students who studied English subject (Eng 14101) in the first semester of the 2017 
Academic year at Ban Klong Yong School. They were selected by Purposive Sampling. The instruments 
used in the research were lesson plans using Songs through Videos Activities, English Listening-Speaking 
Abilities test with its reliabilities .87 and questionnaires on Motivation towards English learning with its 
reliabilities .92. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and the Wilcoxon Matched 
Pairs Singned-Ranks..Test. 

                                                           
1 นักศกึษาหลักสตูรครุศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ ดร. ภาควิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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 The results of the research indicated that English Listening–Speaking Abilities and Motivation 
towards English Learning of Prathom Sueksa IV students at Ban Klong Yong School using Song through 
Video Activities after the experiment were significantly increased higher than before the experiment at the 
.01 level. 
  

Keywords:  English Listening-Speaking Abilities, Motivation towards English learning,  
             using Songs through video Activities  
 
บทน า 
 ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งข่าวสารต่าง ๆ จากโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  หากคนไทยสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้จะท าให้สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ได้ ดังนั้นภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง
ในการประสานงานระหว่างชาติอาเซียน จึงมีบทบาทส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ ๆ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิ การ จึงก าหนดหลักสูตรให้
ภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา จึงเป็น
การสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่เด็กไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communication) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน อย่างบูรณาการ คือ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ท้ังในชีวิตประจ าวันและเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตได้อย่างแท้จริง  

สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ด าเนินการทดสอบโดยสถาบันการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557–2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ร้อยละ 36.02 , 40.31 และ 34.59 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการทดสอบทางภาษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 36.45 , 40.15 และ 32.44 ตามล าดับ ระดับโรงเรียนซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ย 23.41 , 31.60 และ 25.98 (โรงเรียนบ้านคลองโยง, 2560,หน้า 9) และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและนักเรียน
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน พบว่า นักเรียนขาดความเพียรพยายามในการออกเสียงภาษาอังกฤษและกลัวการพูด
ภาษาอังกฤษผิดทั้งในช้ันเรียนและในชีวิตประจ าวันส่งผลให้ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
ทีโ่รงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 จึงท าให้นักเรียนขาดความสนใจ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่พึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 จากปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนดังกล่าว ผู้วิจัย
ในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพเพื่อน ามาพัฒนาความสามารถในการ
ฟัง–การพูด ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาอังกฤษและพบว่าวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอน
ด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกวิธีหนึ่ง ดังเช่น ผลงานวิจัยของการัณย์ สายสุดใจ (2557 , หน้า 70) ที่ได้ท าการวิจัยความสามารถในการฟัง–การพูด
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์และเกม ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการฟัง–การ
พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ อ าเภอด าเนิน
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สะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์และเกม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัยเพื่อศึกษา
ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านคลองโยง เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง 
โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธี
สอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธี
สอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
  2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วย
กิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
   กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง ภาคเรียนที ่ 1           
ปีการศึกษา 2560 ที่ จ านวน 26 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียนบ้านคลองโยง 
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เพียง จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 26 คน 

  2. เนื้อหา 
   การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกเพลงจากสื่อวีดิทัศน์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค าศัพท์ เนื้อหา
และโครงสร้างทางภาษา สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคลอง
โยง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 22 ช่ัวโมง 
โดยท าการทดสอบก่อนการทดลอง 3 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลอง 16 ช่ัวโมง และท าการทดสอบหลังการทดลอง 3 ช่ัวโมง 
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  4. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 
   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  1 ความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
  2 แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลง
จากสื่อวีดิทัศน์ ตามขั้นตอนการสอนของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, หน้า 15) ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นก่อน
การฟัง–การพูด (Pre Listening-Speaking) 2) ขั้นระหว่างการฟัง–การพูด (While Listening-Speaking) และ 3) ขั้นหลัง
การฟัง–การพูด (Post Listening-Speaking) ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูด 
ภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศ์โสธร (2544, หน้า154-155) และประยุกต์ใช้แบบวัดแรงจูงใจของการัณย์ สายสุดใจ (2557 , 
หน้า 70) ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพแสดงถึงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ดังปรากฏในภาพที่ 1 
 

 ตัวแปรต้น (Independent Variable)           ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Design) มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว โดยท า
การทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 
2538, หน้า 248-249) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ  
   แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหา
คุณภาพแล้ว จ านวน 16 แผน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาหาคุณภาพแล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .87 
  2) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ ซึ่งผ่านการพัฒนาและหาคุณภาพ
แล้ว โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .92 
 

..วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 
1. ความสามารถในการฟัง–การพดูภาษาอังกฤษ 
2. แรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ปฐมนิเทศและแจ้งจุดประสงค์เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ และ  
วิธีประเมินผลการเรียน 

2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
และแบบสอบถามแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ช่ัวโมง 

3. ด าเนินการทดลอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจาก
สื่อวีดิทัศน์ จ านวน 16 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการสอน 3 ข้ัน ดังนี้ 

   3.1 ขั้นก่อนการฟัง–การพูด (Pre Listening-Speaking) ครูสอนค าศัพท์และเนื้อเพลงแล้วเปิดเครื่องเล่น
วิดีโอเพลงให้นักเรียนฟังแล้วร้องเพลง พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อสื่อความหมาย  

  3.2 ขั้นระหว่างการฟัง–การพูด (While Listening-Speaking) นักเรียนฝึกการฟัง-การพูดออกเสียง
ค าศัพท์และฝึกร้องเพลงโดยครูจะหยดุเพลงจากสื่อวีดีทัศน์เป็นจังหวะ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฟังประโยคสัน้ ๆ จากเพลงซ้ าไปมา
จนคล่องแล้วจึงเปิดเพลงในวรรคถัดไป โดยให้นักเรียนร้องเพลงตามสื่อวีดิทัศน์ท้ังช้ัน ทั้งกลุ่ม หรือสุ่มทีละคน  

   3.3 ขั้นหลังการฟัง–การพูด (Post Listening-Speaking) ครูเปิดวิดีทัศน์เพลงให้นักเรียนฟังแล้วให้
นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบพร้อมกันท้ังช้ัน ทั้งกลุ่ม หรือสุ่มทีละคน 

4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post–test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟัง–การพูดภาษาอังกฤษ 
และแบบสอบถามวัดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษฉบับเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบ
แบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test)   
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบ  
วิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง และท าการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสถิตินอนพาราเมตริกทดสอบแบบวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed-Ranks Test) ผลปรากฎดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้
 
ตารางที ่1 ผลการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง 
    โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

ความสามารถใน 
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเตม็ X S T + Sig. 

ก่อนการทดลอง 26 20 8.54 2.35 
351 .000 

หลังการทดลอง 26 20 12.19 2.37 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
คลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 
 
ตารางที ่2  ผลการศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยงโดยใช้ 
    วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฎดังตาราง 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง 
โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสือ่วีดิทัศน์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านคลองโยง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อ 1 และข้อ 2 สามารถอภิปรายผลได้ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นตอนการ
สอน 3 ขั้น ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ข้ันก่อนการฟัง–การพูด (Pre Listening Speaking) ครูสอนค าศัพท์และเนื้อเพลงแล้วเปิดเครื่องเล่นวิดิทัศน์
เพลงให้นักเรียนฟังแล้วร้องเพลง พร้อมแสดงท่าทางประกอบเพื่อสื่อความหมาย เพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน ท าให้
นักเรียนเกิดความตื่นตัว เกิดความสุขสนุกสนานเมื่อได้ฟังเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ใจจดจ่อต่อเพลงที่ฟัง และต่อการน าเสนอ
ค าศัพท์ใหม่ในเพลงจากสื่อวีดีทัศน์ การได้ฟังเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ และความสนใจ ตั้งใจอยาก
ร้องเพลง ตรงกับค ากล่าวของ อารีญา เชี่ยวจอหอ (2551, หน้า 12) ที่ได้กล่าวว่า ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการฟังที่มีความหมาย
และน่าสนใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะฟังอย่างตั้งใจ ในการฝึกทักษะการฟัง นักเรียนจะต้องมี
จุดมุ่งหมายในการฟัง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถน าสิ่งที่ได้ฟังไปบูรณาการทักษะอื่น ๆ รวมถึงรู้จักที่จะแสวงหาข้อมูล
ใหม่ ๆ ต่อไป เช่น ทักษะการพูด เป็นต้น 
  ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างการฟัง–การพูด (While Listening Speaking) นักเรียนฝึกการฟัง-การพูดออกเสียงค าศัพท์
และฝึกร้องเพลงโดยครูจะหยุดเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ เป็นจังหวะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังประโยคสั้น ๆ จากเพลงซ้ าไปมาจน
คล่องแล้วจึงเปิดเพลงในวรรคถัดไป โดยให้ผู้เรียนร้องเพลงตามสื่อวีดิทัศน์ ทั้งช้ัน ทั้งกลุ่ม หรือสุ่มทีละคน การที่นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตนเอง (Self Access) ท าให้นักเรียนอยากร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเมื่อท ากิจกรรม
ดังกล่าวประสบผลส าเร็จ นักเรียนเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตามกฎแห่งผลของ แมคโกเวร์น 
(McGovern, 1983 : 59) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยความสนใจจะเกิดขึ้นได้หากอินทรีย์ได้รับการตอบสนองด้วยความพอใจ

แรงจูงใจต่อการเรยีน 
ภาษาอังกฤษ 

n คะแนนเตม็ X S T + Sig. 

ก่อนการทดลอง 26 100 48.58 3.59 
351 .000 

หลังการทดลอง 26 100 83.65 3.61 
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และเนื่องจากการสอนโดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สนองกับความต้องการของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นวัยที่มีการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ชอบกิจกรรมสร้างสรรค์ เริ่มมีเหตุผลมากขึ้น มีความอยากรู้อยากเห็น อยากเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อน
และต้องการการยอมรับ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็น
ธรรมชาติ สนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรียนมีส่วนร่วมได้ฝึกการท ากิจกรรมทางภาษาร่วมกัน จึงเกิดความสนุกสนาน ได้พัฒนา
ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย นักเรียนจึงมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจ ใน
การเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จึงเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน ซึ่งแรงจูงใจเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้การเรียน การ
สอนประสบผลส าเร็จ และเกิดเจตคติที่ดี จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
  ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการฟัง–การพูด (Post Listening Speaking) ครูเปิดสื่อวีดิทัศน์เพลงให้นักเรียนฟังแล้วให้
นักเรียนร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทางประกอบพร้อมกันทั้งช้ัน ทั้งกลุ่ม หรือสุ่มทีละคน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิ
ทัศน์ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกิจกรรมในห้องเรียน เพลงจากสื่อวีดิทัศน์สร้ างแรงจูงใจ ความ
สนใจ ความสนุกสนาน ท าให้นักเรียนสามารถเลียนแบบ เข้าใจความหมายของค าศัพท์และจ าภาษาได้ง่ายขึ้นกิจกรรมเพลง
จากสื่อวีดีทัศน์ซึ่งเป็นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพในการสอนการฟัง-การพูด ดังเช่น มหาวิทยาลัยดาห์กา (Dhaka University, 
2009, p.163) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของเพลงต่อการเรียนการสอนภาษาว่า เพลงที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อวัยและอยู่ในความ
สนใจของผู้เรียนจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ จึงเป็นวิธีสอนที่
นักเรียนได้รับประสบการณ์การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษตามสภาพจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ 
เป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลองโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์      
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ การัณย์       
สายสุดใจ (2557, หน้า 62) ที่ได้ท าการวิจัยความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ โดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์และเกม 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดบ้านไร่ หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังพบว่า วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อ
วีดิทัศน์ สามารถสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนระหว่างเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความพึงพอใจ เกิดความเพียรพยายาม
แสวงหาความรู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา 
นักเรียนได้ใช้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Approach) ซึ่งตรงกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Language: CEFR) 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา (Active Learner) 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ เพลงที่น ามาใช้สอน  
ควรเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องสั้น ๆ เข้าใจง่าย ท านองเร้าใจ สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเพลงที่นักเรียนมีประสบการณ์ 
(Schema) ในภาษาแม่ และเป็นเพลงที่นักเรียนได้พบหรือเคยได้ฟังในชีวิตประจ าวัน (Authentic Materials) จะท าให้
นักเรียนสามารถฟังอย่างตั้งใจและสนใจจดจ าเนื้อเพลง และร้องเพลงได้เร็วยิ่งข้ึน 
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 2. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ท่ีครูผู้สอนควรร้องเพลงจากสื่อวีดิทัศน์
ที่น ามาสอนนั้นได้ และควรแสดงท่าทางประกอบเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าร้องเพลงและกล้าแสดงออก 
ซี่งเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาด้วยตัวเอง (Child Centered) จะท าให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของ
ค าศัพท์ (Focus on Meaning) ได้ง่ายขึ้น และเกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน 
 3. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ควรเป็นการจัดกิจกรรมโดยใช้เพลง
และเกมควบคู่กันจะท าให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้และสามารถน าความรู้จากกิจกรรมหนึ่งถ่ายโอนไปใช้ในอีกกิจกรรม
หนึ่งได้ เช่น น าความรู้ที่ได้จากเพลงไปใช้ในการเล่นเกม เป็นต้น 
 4. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมหาสื่ออุปกรณ์ หรือมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อสภาพจริงที่หาได้ในชีวิตประจ าวัน (Authentic Materials) เพื่อให้
นักเรียนเกิดความภูมิใจและท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรท าการวิจัยวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์กับนักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น  
 2. ควรน าวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์ไปท าการวิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เช่น วิชา
ภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ภาษาลาว และ ภาษาลาว  
 3. ควรน าวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์มาท าการวิจัยพัฒนาวิธีสอนภาษาอังกฤษทักษะการฟัง–การพูด 
โดยใช้เพลงในรูปแบบของสื่อดิจิทัล (Digital) เพือ่รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 4. ควรน าวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์มาท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง– การพูด
ภาษาอังกฤษกับวิธีสอนอื่น ๆ เช่น วิธีสอนตามคู่มือครูหรือวิธีสอนแบบปกติ 
 5. ควรน าวิธีสอนด้วยกิจกรรมเพลงจากสื่อวีดิทัศน์มาท าการศึกษากับตัวแปรตามตัวอื่น ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์
และความเชี่อมั่นในตนเอง เป็นต้น 
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การศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎี 

การสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
A Study of English Reading-Writing Abilities and Attitude towards English Learning 
Matthayom Sueksa III Students at Nongreeprachanimit School using Genre-Based 

Approach News Report Genre Features 
 

เบญจวรรณ  เหลือลมัย 1 
สงวนศรี  โทรอค 2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ
อรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ก่อนการทดลองและหลั งการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนหนองรีประชานิมิต จ านวน 33 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ5 (อ23101) ใน           
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ แบบทดสอบวัดความสามารถใน  
การอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน             
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
  

ค ำส ำคัญ : ความสามารถในการอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
              วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
 
Abstract 
 The purposes of the research were to study English Reading-Writing Abilities and Attitude towards 
English Learning of Mathayom Sueksa III students at Nongreeprachanimit School using Genre-Based Approach 
(News Report Genre Features) before the experiment and after the experiment. The samples used in the 
research were 33 Mathayom Sueksa III students who studied English 5 (Eng23101) in the first semester of the 
2017 academic year at Nongreeprachanimit School. They were selected by Cluster Random Sampling.  
 The instruments used in the research were lesson plans using Genre-Based Approach (News Report 
Genre Features). The English Reading – Writing Abilities test and questionnaires on Attitude towards English 
Learning. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples. 

                                                           
1 นักศกึษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2 อาจารย์ที่ปรกึษา ดร. ประจ าสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้่านจอมบึง 
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 The results of the research indicated that English Reading - Writing Abilities and Attitude towards 
English Learning of Mathayom Sueksa III Students at Nongreeprachanimit School using Genre-Based 
Approach (News Report Genre Features) after the experiment were significantly increased higher than 
before the experiment at the .01 level. 
 

Keywords: English Reading -Writing Abilities, Attitude towards English learning, Genre-Based Approach  
             (News Report Genre Features)         
 
บทน า 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งภาษาหนึ่ง เนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการศึกษาต่อ เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการแสวงหาองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาตน อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แนวใหม่ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of 
Reference for Language: (CEFR ) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 1) เป็นกรอบแนวคิดหลัก 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย  
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative 
Approach) ที่ก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ 4 สาระ คือสาระเพื่อการสื่อสาร (Communication) ภาษาและวัฒนธรรม (Culture 
Language) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (Connection) และภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
(Community) ที่เน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับครู (Interaction) โดยใช้สื่อเอกสารจริง (Authentic Meterial) ในการจัดการเรียน
การสอน ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และผู้เรียนเข้าถึงได้ด้วยตนเอง (Self-Asses) และประเมินตนเองได้ (Self-
Assessment) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การเรียนการสอนในปัจจุบันจึงไม่เน้นเฉพาะ
รูปแบบหรือโครงสร้างทางภาษาเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจความหมายของภาษา (Focus on Meaning) สามารถสื่อสาร
อย่างมีความหมายและน าไปใช้ได้จริง ซึ่งได้จากการเรียนการสอนที่เรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Real Situation) จึงท าให้
นักเรียนสามารถน าทักษะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Teacher  
as a Facilitator)  
 สภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในปัจจุบัน พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนน 
เฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ เห็นได้จากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (Ordinary National Education Test O-NET) ที่ด าเนินการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 - 2559 มีคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศเท่ากับ 24.76, 
30.63 และ 31.80 ตามล าดับ เช่นเดียวกันกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 มีคะแนนเฉลี่ย 27.09, 33.32 และ 31.39 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2559) และเช่นเดียวกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน       
หนองรีประชานิมิต ปีการศึกษา 2557-2559 มีคะแนนเฉลี่ย 25.05, 26.32 และ 27.88 ตามล าดับ (โรงเรียนหนองรีประชานิมิต, 
2557-2559) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 จึงท าให้ได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) จึงสนใจที่จะท าการแก้ปัญหา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีสอนภาษาอังกฤษ และพบว่าวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วย         
อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) สามารถพัฒนาความสามารถทางการอ่าน – การเขียน
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หมายถึง วิธีสอนที่ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์
ที่จะน าเสนอเหตุการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีใช้เนื้อความของข่าวหนังสือพิมพ์ 
เพื่อเป็นการให้รูปแบบ (Form) วัตถุประสงค์ (Purpose) การใช้ภาษา (Language Use) มีค าไข (Clue words) ที่ถูกต้องชัดเจน 
โดยมีล าดับขั้นตอนการสอน 5 ขั้น (สงวนศรี โทรอค, 2547) ดังนี้ 1) การแจ้งจุดประสงค์และให้รูปแบบอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ 2) การเรียนรู้ค าศัพท์จับคู่ท าแบบฝึกหัด 3) การแสดงบทบาทสมมติ ฟัง พูดวิเคราะห์ตามรูปแบบอรรถลักษณะของ
รายงานข่าว 4) การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มตามรูปแบบอรรถลักษณะของรายงานข่าว 5) ฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว ดังเช่นผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศของ เชคเตอร์และเชคเตอร์ (Shecter & Shecter, 1987, pp.23-25.) ที่พบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษาได้อย่างดียิ่ง และ
ผลงานวิจัยของ โจนส์ (Johnes, 1998,pp.404-407) พบว่า นักศึกษาแต่ละคนที่เลือกอ่านบทอ่านตามที่ตนสนใจและคิดว่ามี
ประโยชน์จากนิตยสาร วารสารหรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเขียนและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตนอ่าน
แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียน ท าให้นักศึกษามีความสนใจในการอ่านและมีแรงจูงใจในการอ่านสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยในประเทศของ ภรากรณ์ ศรีทรงฮาต (2558, หน้า 149) ที่พบว่า การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูด
ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาช้ันปีที่1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความกล้า
แสดงออก อีกท้ังยังเกิดการบูรณาการทั้ง 4 ทักษะ (Integrated 4 skills) คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสโรชา เรืองกฤษณ์ (2557, หน้า 122) ที่พบว่า การศึกษาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
และแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณา 
ราชบุรี ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) พบว่าการเรียนภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ.01  
 จากความส าคัญของภาษาอังกฤษ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การเขียน
ภาษาอังกฤษ และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาความสามารถในการอ่าน – การ
เขียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report 
Genre Features) เป็นวิธีสอนภาษาอังกฤษท่ีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเสนอแนะให้ท าการวิจัยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน ด้วยอรรถลักษณะตามตัวแปรตามอื่น เช่น 
เจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ
ข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
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 2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
(News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report 
Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ที่เรียนวิชา
ภาษาองักฤษ 5 (อ23101) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 132 คน 
    กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ที่เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 33 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เนื่องจากโรงเรียนนี้จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนโดยคละ
ความสามารถทางการเรียน ซึ่งมีนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน ห้องละ 33 คน  
  2. เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง 
   เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์เนื้อหาท่ีมีความยากง่ายของค าศัพท์และโครงสรา้งทางภาษา ซึ่ง
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองรีประชานิมติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล้ว
น ามาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) จ านวน 16 แผน 16 เรื่อง ดังนี้ 1.Terrorists Kill 
3 in Pattani 2. New Buses Held by customs 3. Thousands of Rohingya Flee to Bangladesh 4. Unfair Cop 5. 
Driven to Distraction 6. From Russia with Love 7. Fire in the Hole 8. Hong Kong Flu 9. Love and Marriage 
10. Bomb Blast 11. Deadly Cocktail 12. Security Measures 13. Body of Evidence 14. On Shaky Ground 15. 
Humanitarian Crisis 16. Political Unrest 
 3. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 20 ช่ัวโมง โดย
ท าการทดสอบก่อนการทดลอง จ านวน 2 ช่ัวโมง ด าเนินการทดลองจ านวน 16 ช่ัวโมง และท าการทดสอบหลังการทดลอง 2 
ช่ัวโมง 
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 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
  1. ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 
  2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
       ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย แบบกลุ่มเดียว
ท าการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) (ล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2538, หน้า 248-249)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) จ านวน 16 แผน 16 ช่ัวโมง จ านวน 
8 สัปดาห์  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
 1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา 
แบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ซึ่งวัด
ได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน – การเขียน ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบ 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบ
แบบอัตนัยชนิดเขียนเติม จากเนื้อข่าวที่ก าหนดให้โดยเขียนเติมในช่องว่างจ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน รวมทั้งหมด 30 คะแนน
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดไม่ได้คะแนน ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักการและเกณฑ์การสร้างแบบทดสอบของ อัจฉรา วงศ์โสธร (2538, 
หน้า 199-201) และเทคนิค Cloze ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
จ านวน 3 คน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86 
 
 

..วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบ 
อรรถฐาน (Genre-Based Approach)  
ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ ์ 

(News Report Features) 
 

1. ความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษ 
2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
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 2) แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 
ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert) จ านวน 20 ข้อ โดยข้อความในแบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็นข้อความ        
1) ด้านความรู้ ได้แก่ เนื้อหา ความส าคัญและประโยชน์ของวิชาภาษาอังกฤษ 2) ด้านความรู้สึก ได้แก่ ความพึงพอใจ ความ
สนใจ ความภูมิใจ และความรู้สึกสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3) ด้านพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ การเข้าห้องเรียน
การตั้งใจเรียน การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นข้อความทั้งในเชิงบวกและลบ ซึ่งผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้จากแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของวิภา จันทร์อินทร์ (2558, หน้า 218-220) และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยาการศึกษา การสอนภาษาอังกฤษและการวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 คน มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .87  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับวิธีเรียน จุดประสงค์ของการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน(Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News 
Report Genre Features)  
 2. ท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดเจคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ช่ัวโมง  
 3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้ การอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre 
Features) จ านวน 16 ช่ัวโมง และมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ของ (สงวนศรี โทรอค,2547) ดังนี้ ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์ 
ขั้นที ่2 การเรียนรู้ค าศัพท์และการจับคู่ท าแบบฝึกหัด ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ ฟัง พูด วิเคราะห์รูปแบบอรรถลักษณะ
ของรายงานข่าว ขั้นที ่4 การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มตามรูปแบบของอรรถลักษณะของรายงานข่าว ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว 
 4. ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน -การเขียน
ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง         
(Pre-Test) จ านวน 2 ช่ัวโมง  
 5.ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (t-test for Dependent Samples) 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 
ผลการวิจัย 
 1.ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-
Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง เพื่อท าการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าทีแบบกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) ผล
ปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรี
   ประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถ
   ลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏ
   ดังตาราง 

**มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01  
      
 จากตารางที่ 1 พบว่าความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
หนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ 
(news report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อท่ี 1 
 2. ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ ์(News Report Genre Features) ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ผลปรากฏดังตาราง 

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนหนองรี
ประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของ
ข่าวหนังสือพิมพ ์(News Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-
Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถใน
การอ่าน - การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จึงสามารถอภิปรายผลตามกิจกรรมการเรียนรู้
และขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การแจ้งจุดประสงค์ โดยครูผู้สอนมีการแจ้งจุดประสงค์ของข่าวหนังสือพิมพ์ว่าข่าวหนังสือพิมพ์ คือการน าเสนอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยการอธิบายว่าข่าวเป็นข้อมูลจากสื่อและเอกสารจริง ท่ีผู้รับข่าวสามารถรับรู้ได้ทุกวัน 

ความสามารถในการอ่าน-การเขียน   
ภาษาอังกฤษ 

n X̅ SD  
 

 

 

t 
 

Sig. 

ก่อนการทดลอง 33 18.30 1.84 
187 1135 9.67** 0.00 

หลังการทดลอง 33 23.97  2.86 

เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ n X̅ SD  
 t Sig. 

ก่อนการทดลอง 33 76.85 8.39 
261 2235 9.35** 0.00 

หลังการทดลอง 33 84.76 8.63 

D  2D

D  2D
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น าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทุกวัน เป็นเนื้อหาที่ใหม่และเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ 
เมื่อนักเรียนได้รู้จุดประสงค์ในการอ่าน – การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์แล้ว นักเรียนสามารถใช้ความรู้เดิม (Schema) มาท าความ
เข้าใจในการอ่าน – การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังค ากล่าวของ โอบาร์ (Obah, 1983, p.129) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ Schema ว่าการสร้างความเข้าใจในการอ่านเป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่มี
อยู่เป็นพื้นฐาน ถ้าปราศจากพื้นฐานความรู้เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านแล้ว การเรียนรู้สิ่งใหม่จะเต็มไปด้วยความยากล าบาก 
 ขั้นที ่2 การเรียนรู้ค าศัพท์และการจับคู่ท าแบบฝึกหัด เนื่องจากการสอนอ่านจ าเป็นต้องมีการสอนค าศัพท์ก่อนการ
อ่านหรือการเขียนตามทฤษฎีความรู้เดิม (Schema) ดังค ากล่าวของคานท์ (Kant, 1987) ที่กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีการสะสม
ความรู้และรวบรวมเก็บไว้อย่างมีระบบและมนุษย์สามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่  ๆ ที่ผ่านเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์
เหล่านั้นสอดคล้องกับความรู้เดิม ซึ่งผู้เรียนมีรองรับอยู่ในสมองก่อนแล้ว เพราะการรู้ความหมายค าศัพท์สามารถช่วยให้
นักเรียนอ่านบทอ่านได้เข้าใจยิ่งข้ึนอย่างมีความหมายเนื่องจากการสอนอ่าน-การเขียนจ าเป็น ต้องมีการสอนค าศัพท์ก่อนการ
อ่านหรือการเขียนตามทฤษฎีความรู้ เดิม (Schema) เพราะการรู้ความหมายค าศัพท์สามารถช่วยให้นักเรียนอ่านข่าว
หนังสือพิมพ์ได้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างมีความหมาย ในขั้นตอนการสอนนี้นักเรียนท าแบบฝึกหัดงานคู่ (Pair Work) โดยการจับคู่
ค าศัพท์มาเติมในช่องว่างซึ่งต้องใช้ความสามารถทางภาษาที่ตนเองมีอยู่จากความรู้เดิม (Schema) ท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง
ที่อ่านและเขียนเติมค าให้ถูกต้องทั้งในด้านความหมายและการใช้ภาษา (Language use) เป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รู้จักการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนเกิดความพึงพอใจ ความสนใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เกิดความ
กระตือรือร้นท่ีจะหาความหมายค าศัพท์จากการเดาความหมายจากบริบท ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction)ระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน การเรียนรู้ค าศัพท์และการจับคู่ท าแบบฝึกหัด ท าให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญและเขียนระบุ
รายละเอียด และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
     ขั้นที่ 3 การแสดงบทบาทสมมติ ฟัง พูด วิเคราะห์รูปแบบอรรถลักษณะของรายงานข่าว 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแสดงบทบาทสมมติ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) กัน
ภายในกลุ่ม โดยการน าความรู้และประสบการณ์เดิม (Schema) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อสร้างเหตุการณ์และสถานการณ์
ตามรูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทสมมติได้ต้องมีความเข้าใจในเนื้อความของข่าว
หนังสือพิมพ์หรือมีประสบการณ์ความรู้เดิม (Schema) ในเรื่องนั้นดีแล้วจึงจะสามารถแสดงบทบาทสมมติได้ ตามที่ลิตเติลวูด 
(Littlewood, 1981, pp. 20-64) ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้แสดง
พฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนสวมบทบาทนั้น
และแสดงพฤติกรรมออกไปตามอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติที่มีต่อบทบาทนั้นท าให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการที่จะน ารูปแบบ
ทางภาษาที่ได้เรียนรู้มาใช้เพื่อการสื่อสาร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมนี้มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 
สถานการณ์ (Situation) บทบาท (Role) และส านวน หรือค าพูดที่ใช้ (Useful Expressions) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่าน-การเขียน ด้วยการแสดงบทบาทสมมติเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้น าความรู้ทางภาษาที่ได้เรียนจากการฟัง-การ
พูด ไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ท่ีสามารถน ามาบูรณาการกันได้ (Integrated 4 Skills) ดังค ากล่าวของภรากรณ์ ศรีทรงฮาต 
(2558, หน้า 153) ที่กล่าวว่า นักเรียนสามารถพูดโต้ตอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข่าวได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว โดยการให้
นักเรียนได้ฝึกพูดสนทนาโต้ตอบตามบทบาทสมมติ จากการอ่าน – การเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ เนื่องจากมีประสบการณ์เดิม 
(Schema) ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความภูมิใจ ซึ่งจะแสดงออกด้วยการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเข้า
ห้องเรียนเร็ว การตั้งใจเรียน การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือในการเรียน    
 ขั้นที ่4 การฝึกปฏิบัติงานกลุ่มตามรูปแบบของอรรถลักษณะของรายงานข่าว 
        นักเรียนท างานกลุ่ม โดยการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ร่วมกัน และนักเรียนเขียนเรียงล าดับเหตุการณ์ข่าวหนังสือพิมพ์
ตามรูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ท าให้นักเรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์กัน ( Interaction) ระหว่าง
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ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะควบคู่กันไป คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจึงจะท า
ให้จุดมุ่งหมายในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารประสบผลส าเร็จ (Byrne, Done 1979, p. 9) ดังค ากล่าวของภรากรณ์ ศรีทรง
ฮาต (2558, หน้า 153) ที่ได้ศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนได้ฝึกพูดออกเสียงค าศัพท์
ให้เพื่อนในกลุ่มฟังโดยช่วยเหลือกัน แก้ไขการออกเสียง ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) เมื่อผู้เรียนมีทักษะในการ
ฟังมากขึ้น เนื่องจากมีประสบการณ์เดิม (Schema) ท าให้ผู้เรียนมีความพอใจ มีความภูมิใจ ซึ่งจะท าให้นักเรียนแสดงออกทาง
พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าห้องเรียนเร็ว การตั้งใจเรียน การมีส่วนร่วม โดยการน ารูปแบบ (Form) วัตถุประสงค์ 
(Purpose) การใช้ภาษา (Language Use) และค าไข (Clue words) เฉพาะและชัดเจน จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน 
การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
     ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติงานเดี่ยว  
 นักเรียนได้อ่านและเขียนเรื่องจากข่าวหนังสือพิมพ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวได้
อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นความคิดเห็นของตนเองอย่างหลากหลาย ยืดหยุ่น และคิดนอกกรอบ ซึ่งนักเรียนสามารถอ่าน-เขียนได้
อย่างคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีความสนใจที่จะค้นคว้าและหาข่าวจากแหล่งต่าง ๆ มา
เพิ่มเติมได้อย่างสร้างสรรค์ จึงท าให้ความสามารถในการอ่าน – การเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 จากการอภิปรายผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-
Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) และเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ เป็นวิธีสอนที่มีวัตถุประสงค์ (Purpose) มีรูปแบบ (Form) มีการใช้ภาษา (Language Use) และมีค าช้ีแนะ 
(Clue Words) เฉพาะและชัดเจน และเป็นวิธีสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความเช่ือ ตลอดจนการ
แสดงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนทางด้านบวกและทางด้านลบ ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1) ด้านความรู้ ได้แก่ เนื้อหา ความส าคัญ และประโยชน์ของวิชาภาษาอังกฤษ 2) ด้านความรู้สึก ได้แก่ ความพอใจ ความ
สนใจ ความภูมิใจ ความต้องการ และความรู้สึกสนุกสนานในการเรยีนวิชาภาษาอังกฤษ 3) ด้านพฤติกรรมการเรียน ได้แก่ การ
เข้าห้องเรียน การตั้งใจเรียน การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภัทธิรา 
ศรีอ่อน (2556, หน้า 90) ที่ได้ท าการศึกษาความเข้าใจและแรงจูงใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจและ
แรงจูงใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) ด้วยวิธีสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะของหนังสือพิมพ์ (News 
Report Genre Features) หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนั้นผู้วิจัยยัง
พบว่า วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) เป็นวิธีที่สามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและการงานอาชีพ เทคโนโลยี  
 จากการอภิปรายผลดังกล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการสอน 5 ขั้น เป็นวิธีสอน
ภาษาอังกฤษ ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่าน - การเขียนและเจตคติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าวิธีสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report 
Genre Features) มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ชัดเจน มีรูปแบบ (Form) ที่เป็นอรรถลักษณะที่สามารถช่วยให้นักเรียนหา
ค าตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีภาษาที่มีการใช้ภาษา (Language Use) ที่เฉพาะและชัดเจน เป็นค าช้ีแนะ/ค าไข (Clue 
words) จึงช่วยให้ความสามารถในการอ่าน - การเขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเจ้าของภาษา ของการใช้ภาษาอังกฤษซึ่ ง
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ตรงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages CEFR) (หน้า 1) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อมร เอี่ยมตาล (2555, หน้า 80) ที่กล่าว่า เมื่อนักศึกษา
ได้ร่วมระดมความคิดเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ก่อนการ
อ่านข่าวเพื่อเป็นการฝึกพูด และอ่านข่าวให้เพื่อนในกลุ่มฟัง นักศึกษาจึงเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติและ
อภิปรายช่วยเหลือกัน เพื่อแยกองค์ประกอบของอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษารู้สึกสนุกสนานและ
ชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
โดยใช้อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ควรใช้สื่อเอกสารจริงที่ได้จากการสืบค้นทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน จึงช่วย
ให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
โดยใช้อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ครูควรปรับเนื้อหาของข่าวหนังสือพิมพ์และ
ระดับภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) 
โดยใช้อรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) ครูควรท าแผนภูมิอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ให้ชัดเจน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบของหนังสือพิมพ์อย่างถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ครูควรท าการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าวหนังสือพิมพ์ (News Report Genre 
Features) กับวิธีสอนอ่ืน ๆ เช่น การสอนตามคู่มือครู การสอนแบบปกติ 
   2. ครูควรท าการศึกษาความสามารถในการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษา
แบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) โดยใช้อรรถลักษณะแบบอื่น ๆ เช่น การพูดรายงาน (Report) การแสดงความคิดเห็น 
(Exposition) การอภิปราย (Discussion) การเล่าเรื่องบรรยายเชิงจินตนาการ (Narrative) และการสังเกต (Observation)  
   3. ครูควรท าการวิจัยตัวแปรตามตัวอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน -การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
โดยใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ด้วยอรรถลักษณะของข่าว
หนังสือพิมพ์ (News Report Genre Features) เช่น ความสนใจ แรงจูงใจ ความคงทนและความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สงวนศรี โทรอค ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภัคพิชา แก่นเพ็ชร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. กองกาญจน์ วิเศษ
สุข อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบคุณผู้อ านวยการ คณะครูโรงเรียนหนองรีประชานิ มิต และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต ท่ีให้ความร่วมมือด้วยดีในการด าเนินการวิจัย 
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สถานการณ์และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ตามกรอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบรรษัท A 
The Situation and Strategies Development for Quality Improvement of Corporate 

University in accordance with the Office of the Higher Education Commission and the 
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) : 

A Case Study of the selected Corporate University in Thailand 
 

สมรัมภา แซ่ต้ัง1 
ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) และจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบรรษัท A ภายใต้การก ากับดูแลโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และเพื่อหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยนี้มีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ส่วนที่สอง
คือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth-interview) และสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จ านวน 8 คน 
 ผลจากการวิจัยเอกสาร พบว่า ปัญหาหลัก คือ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งของอาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มี
จ านวนน้อยกว่าที่ควร ซึ่งผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ คือ ควรเน้นน าเสนอจุดแข็งที่มีเหนือคู่แข่งขัน มหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่
ส าคัญของบริษัทมหาชน A ที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมท างานสู่บริษัทช้ันน า อีกท้ังยังมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจจ านวน
มาก มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเมื่อเข้ามาเรียน และบัณฑิตที่จบจากที่นี่จะไม่ตกงาน เพราะเครือข่ายพันธมิตรหลายแห่ง
ต้องการบัณฑิตที่จบจากท่ีนี่ไปท างานด้วย ส าหรับประเด็นท่ีเป็นปัญหาคือเรื่องจ านวนของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
อาจารย์ระดับปริญญาเอก งานวิจัย และภาระงานล้น กลยุทธ์ที่ควรน ามาปรับใช้คือ การสร้างอาจารย์คุณภาพที่มีประสบการณ์
การท างานให้ค่อย ๆ พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิทางวิชาการ ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสถาบัน นอกจากน้ียัง
ต้องพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านวิชาการให้มากขึ้นเพื่อท่ีอาจารย์จะได้มีโอกาสรับหัวข้อวิจัย ทุนวิจัย จากภายนอก
และสร้างผลงานทางวิชาการได้มากขึ้น ซึ่งสถาบันได้ให้การช่วยเหลืออาจารย์โดยการมีแผนพัฒนาอาจารย์ หรือ IDP (Individual 
Development Plan) เป็นรายบุคคล และมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ในเรื่องการท าต าแหน่งวิชาการและการพัฒนา 
ศักยภาพอาจารย์ ส่วนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา จ านวนนักศึกษาน้อยลง ทางสถาบันมีแผนกลยุทธ์ คือ การหากลุ่ม
ลูกค้าใหม่จากบริษัทต่าง ๆ ที่สนใจในการพัฒนาหรือผลิตบุคลากรให้กับบริษัท เป็นต้น 
 

ค ำส ำคัญ:  มหาวิทยาลัยบรรษัท  การประกันคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพภายนอก 

                                                           
1 นักศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธรุกจิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
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Abstract 
 This study had two purposes. The first purpose was to study on the situation from the operations 
of The selected corporate university (as a corporate university) from the rating scores of the external 
quality assurance system by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public 
Organization) during 2011-2015 and internal quality assurance system by The selected corporate 
university under the control of the Office of the Higher Education Commission. The second purpose was 
to study the strategies to solve the problems and create solution guidelines by in-depth interviewing and 
focus group eight managers and officers who work in the Office of Education Quality Assurance and 
Development of The selected corporate university in order to improve quality and gain higher score rating 
in the future. The research methodologies were documentary research and qualitative research.  
 The documentary research found that the major problems were less academic positions for doctoral 
lecturers and research works which the results from the external quality assurance system and internal 
quality assurance system were consistent. The qualitative research found that, the strategies guidelines for 
quality improvement were to present the strong point that the selected corporate university has over its 
competitive institutes. The selected corporate university is the significant source of knowledge of the Public 
Company Limited that produce graduates who are capable to work in the leading companies with the 
alliance network. The selected corporate university offers many scholarships. The selected corporate university 
also guarantees that the selected corporate university graduates will not be unemployed because the 
Public Company Limited alliance partners need the selected corporate university graduates. However, less 
academic positions for doctoral lecturer, research work, and other responsibilities related were the major 
problems. The research found that, the strategic solutions were to produce qualified lecturer with 
experiences by self-developing in order to achieve academic position in the appropriate time. The selected 
corporate university needs to expand more alliance partners so lecturers can have varieties of research 
topics, research scholarships from outside so that academic works can be produced more. The selected 
corporate university has an individual development plan (IDP) for lecturers and offer trainings and seminars 
to increase knowledges in academic position possessions and develop lecturers’ potentials as well as invite 
external lecturers to teach instead so that lecturers who need to study further can concentrate on their 
works. About the external impact factors such as economics recession, less students etc., the strategic 
solutions are to find more new customers from other leading companies that need the selected corporate 
university to develop and skills to support as they needed. 
 

Keywords: corporate university, internal quality assurance system, external quality assurance system 
 
บทน า 
 มหาวิทยาลัยบรรษัท A (มหาวิทยาลัยบรรษัท A, 2556) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มบริษัทมหาชน A ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดด าเนินการเรียนการสอนได้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 โดยในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยบรรษัท A เปิดสอนทั้งหมด 34 หลักสูตร แบ่งเป็น ปริญญาตรี 27 หลักสูตร ปริญญาโท 6 หลักสูตร และ    
ปริญญาเอก 1 หลักสูตร (สมโรตม์ โกมลวานิช, 2559) และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยที่มีการเรียนการ
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สอนแบบ Work Based Education ที่นักศึกษาได้เรียนรู้บทเรียนวิชาการในห้องเรียนควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการท างานจริง
นอกห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Creating Professionals through Work-based Education) เป็น
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A ซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการจบมามีงานรองรับเป็นหลักประกันแน่นอน ในประเทศไทยมี
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เข้าข่ายนิยามของผู้วิจัย ทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยบรรษัท A 
สถาบันกันตนา มหาวิทยาลัยเนช่ัน และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2558) ซึ่งทุกแห่งต่างน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่บริษัทสั่งสมมา ถ่ายทอดสู่นักศึกษาเพื่อให้บัณฑิตที่จบมา
พร้อมเข้าท างานได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัท 
 มหาวิทยาลัยบรรษัท A มีนโยบายการด าเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
บรรษัท A โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งมีนโยบายในการด าเนินงาน 3 ด้าน (1) 
ด้านหลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา โดยมีการก ากับดูแลการพัฒนาหลักสูตรใหม่และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถาบัน และการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางสังคม อีกทั้งมีการประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการ
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการพัฒนาข้อมูลหลักสูตรเพื่อการ
บริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ด้านบริหารจัดการ โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการตรวจสอบและเรียนรู้ร่วมกันได้ มีการจัดระบบการตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของงาน และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน อีกทั้งมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ (3) ด้านประกันคุณภาพ โดยมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก และ
ติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก 6 เดือน เพื่อน าผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการด าเนินงานของส านัก ซึ่งการน าผลการประเมินคุณภาพมาศึกษาและน าเสนอ ท าให้สังคม
เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
คุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึงคุณภาพของบัณฑิตเป็นท่ียอมรับในสังคม  
 มหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพระบบการศึกษาทั้งจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยบรรษัท A 
และจากการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเช่ือถือได้ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันสูงและมีเกิดขึ้นใหม่มากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา แต่มีเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นที่ยอมรับ      
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงมานานแล้ว ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสถานการณ์และผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกการศึกษา เพื่อให้รู้ว่า
มหาวิทยาลัยบรรษัท A มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด าเนินงานด้านใด รวมถึงต้องการศึกษากลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกการศึกษา 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
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เพราะผู้วิจัยเลือกศึกษาภาพรวมในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยบรรษัท A 
 
ภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเอกสาร  
เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่ได้จากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก โดยผู้วิจัยได้น าผลคะแนนท่ีสูงที่สุด
สามอันดับแรกและผลคะแนนที่ต่ าที่สุดสามล าดับจากท้ายในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจากการ
ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ 3 (ปี 2554-2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างในการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยบรรษัท A เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามหาวิทยาลัย
บรรษัท A โดดเด่นด้านใด ด้อยด้านใด สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
เกิดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
A เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

ศึกษาสถานการณ์จากผลการประเมินการด าเนินงานมหาวิทยาลัยบรรษัท A  
 

ประเมินคุณภาพภายนอก 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

สถานการณ์และแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลยับรรษัท ตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

กรณีศึกษา มหาวิทยาลยับรรษัท A 

ประกันคณุภาพภายใน 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

In-depth interview 

แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A 
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 1. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน เพราะผู้วิจัย
เลือกศึกษาภาพรวมในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยบรรษัท A โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนทั้งหมด 8 คน ดังนี้  
ต าแหน่ง จ านวน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หมายเหต ุ ผลจากการเก็บข้อมลูจริง 

รอง
ผู้อ านวยการ 

1 1 
งานวิจัยนี้มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ครบทั้ง 8 คน แต่เนื่องจากปัญหาใน
เรื่องของเวลาของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ     
จึงด าเนินการวิจัยเป็นทั้ง 2 แบบ คือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ม  

- สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการฝ่ายครั้งละ 
1 คน 2 ครั้ง  

- สนทนากลุ่มกับเจ้าหน้าที่อาวุโส 2 คน 
1 ครั้ง  

- สนทนากลุ่มกับรองผู้อ านวยการ 1 คน 
ผู้จัดการฝ่าย 1 คน และเจ้าหน้าที่
อาวุโส 2 คน 1 ครั้ง  

ผู้จัดการฝ่าย 3 3 

เจ้าหน้าท่ี
อาวุโส 

4 4 

รวม 8 8 

  
  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group) กับคณะเจ้าหน้าท่ีส านักประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบรรษัท A โดยการใช้
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) นอกจากนี้ยังมีวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการวิจัย ได้แก่ กระดาษ ปากกา อุปกรณ์บันทึกเสียงและอุปกรณ์ถ่ายภาพเพื่อเก็บหลักฐานข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  
  3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลที่ได้จากเอกสารต่าง ๆ  
  3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
และการสนทนากลุม่ (Focus group) จากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการน าเอกสารจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้วิจัยถอดความจากเทปบันทึกเสียง และทบทวนเนื้อหาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
(Triangulation) งานวิจัยนี้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยน าข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสารจาก 
สกอ. สมศ. มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความคล้ายกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
 
ผลการวิจัย 
 1. จากการวิจัยเอกสาร โดยการวิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนที่สูงที่สุดสาม
อันดับแรกและผลคะแนนที่ต่ าที่สุดสามล าดับจากท้ายในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจากการ
ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ 3 (ปี 2554-2558) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างในการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยบรรษัท A และเมื่อเรียงล าดับผลคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด
แล้วพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ผลคะแนนสูงที่สุดจากข้อมูลตัวอย่างนี้ คือได้คะแนนเฉลี่ย
สถาบันคือ 4.82 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยการศึกษาครั้งนี้จะเน้นกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นหลัก   
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เพราะเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกปีที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันจวบจนปัจจุบัน และพบว่า
มหาวิทยาลัยบรรษัท A มีคะแนนค่าเฉลี่ยระดับสถาบันอยู่ท่ี 4.52 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพดีมาก อยู่เป็นอันดับที่ 17 จากทั้งหมด 
39 แห่ง ที่ถูกเลือกจากผลคะแนนที่สูงที่สุดสามอันดับแรกและผลคะแนนที่ต่ าที่สุดสามล าดับจากท้ายในแต่ละประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อย่างไรก็ตามจะไม่รวมประเภทวิทยาลัยชุมชนเข้ามาด้วย เนื่องจากรูปแบบการประเมินมี
ความต่างกันกับแบบอื่น ๆ จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน พบว่า  
 ในหัวข้อ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 และมี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึง 10 สถาบัน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติด
อันดับในน้ันด้วย  
 ในหัวข้อ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 และมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคะแนนผลประเมินสูงท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งคือ 4.64 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินคือ 4.17 อยู่ในระดับดี เป็น
อันดับที่ 20  
 ในหัวข้อ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 
และมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึง 22 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มี
ค่าคะแนนผลประเมินคือ 3.93 อยู่ในระดับดี เป็นอันดับที่ 6  
 ในหัวข้อ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.20 และมี
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากอยู่ 1 แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ
ราษฎร์ธาน ีส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 4.76 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก อยู่ในอันดับที่ 3  
 ในหัวข้อ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึง 13 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 
4.83 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก อยู่ในอันดับที่ 2  
 ในหัวข้อ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 และมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคะแนนผล
ประเมินเทา่กับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึง 8 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 4.62 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก อยู่ในอันดับที่ 5 
 ในหัวข้อ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 
37 แห่ง จาก 40 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติดอันดับในน้ันด้วย 
 ในหัวข้อ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 และมี
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 37 แห่ง จาก 40 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
บรรษัท A ติดอันดับในน้ันด้วย 
 ในหัวข้อ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 31 แห่ง จาก 40 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติดอันดับในนั้นด้วย 
 ในหัวข้อ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่
มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 37 แห่ง จาก 40 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติดอันดับใน
นั้นด้วย 
 ในหัวข้อ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.39 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผล
ประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึง 8 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 4.6 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก อยู่ในอันดับที่ 9  
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 ในหัวข้อ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 3 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 
4.03 อยู่ในระดับคุณภาพดี อยู่ในอันดับที่ 30  
 ในหัวข้อ การพัฒนาคณาจารย์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากเพียงแห่งเดียว คือ วิทยาลัยการชลประทาน ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่
ที่ 2.38 อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง อยู่ในอันดับที่ 19  
 ในหัวข้อ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.27 สถาบันอุดมศึกษาที่
ได้คะแนนผลประเมินสูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลคะแนนที่ 4.78 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ส่วน
มหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 4.44 อยู่ในระดับคุณภาพดี อยู่ในอันดับที่ 15  
 ในหัวข้อ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.73 และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผล
ประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 32 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติดอันดับในนั้นด้วย 
 ในหัวข้อ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้คะแนนผลประเมินสูง
ที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีผลคะแนนท่ี 4.74 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีค่าคะแนนผล
ประเมินอยู่ที่ 4.14 อยู่ในระดับคุณภาพดี อยู่ในอันดับที่ 26  
 ในหัวข้อ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันมีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 
และมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 31 แห่ง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัท A มี
ค่าคะแนนผลประเมินอยู่ที่ 4 อยู่ในระดับคุณภาพดี อยู่ในอันดับที่ 2  
 ในหัวข้อ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 และ
มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 36 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A ติด
อันดับในน้ันด้วย 
 ในหัวข้อ ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.76 
และมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคะแนนผลประเมินเท่ากับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ถึง 34 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยบรรษัท A 
ติดอันดับในน้ันด้วย 
 จากการวิจัยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ในเรื่องการผลิตบัณฑิต มี 2 ประเด็นหลักที่พบว่าเป็น
ปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอด เพราะคะแนนการประเมินไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2556-2558 ประเด็นแรก คือ จ านวน
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เนื่องด้วยอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A จึงท าให้เลือกอาจารย์จากผู้มี
ประสบการณ์การท างานโดยตรงมาสอน ท าให้คุณวุฒิของอาจารย์บางท่านไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทาง
มหาวิทยาลัยบรรษัท A จึงทยอยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์จ านวนหนึ่งที่ขอลาไปศึกษาต่อ เมื่อจบการศึกษา
กลับมาสอน คะแนนในด้านอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกก็จะเพิ่มขึ้น ประเด็นที่สอง คือ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เพราะ ด้วยภาระงานของอาจารย์ที่มาก จึงไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 : แสดงวิเคราะห์ผ่าน SWOT  

ปัจจัยภายใน 
(Internal factors) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เปน็แบบ 

Work Based Education ท าให้นักศึกษามี
ประสบการณ์การท างานควบคู่ไปกับการ
เรียน เมื่อบัณฑิตจบสามารถปฏิบตัิงานได้

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิอาจารย์ในระดับ

ปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งที่ควรพัฒนาเนื่องด้วยภาระงานของอาจารย์
จึงไม่มีเวลาในการวิจัยหรือท าผลงานของตัวเอง
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ทันที พร้อมท างาน (Ready to work) จบไป
มีงานท าแน่นอน ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผล
การประเมินผู้ใช้บัณฑิต สามารถท างานได้
ตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 

2. บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีการวางแผน
พัฒนา ออกแบบหลักสูตรและวางแผนกล
ยุทธ์ได้ดี โดยจะค านงึถึงความต้องการของ
ลูกค้า (ทั้งตลาดภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และ
บัณฑิต) เป็นหลัก ท าให้มีคนสนใจและ
นักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี 

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. การได้รับทุนวิจัยและการท าผลงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ภายนอกมหาวิทยาลัยบรรษทั A หรือใน
ระดับนานาชาติ 

3. ยังมีระบบการน าองค์กรไม่ชัด กระบวนการ
แนวทางปฏิบัติ คือต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดว่า
ท างานนี้แล้วผลลัพธ์ท่ีได้คืออะไร 

4. นักศึกษาทฤษฎียังไม่ค่อยเด่น เช่น หลักการคิด 
วิเคราะห์ และภาษา 

 
 

ปัจจัยภายนอก 
(External factors) 

 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. คนบางกลุ่มให้ความเช่ือถือ และมอง

มหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นแหล่งองค์
ความรู้ของบริษัทแม่ 

2. ความเข้าใจของกรรมการในการตัดสินการ
ประเมิน 

3. เป็นที่รู้จักของสถาบันการศึกษาแห่งอื่นเพิ่มขึ้น 
4. เป็นทางเลือกใหม่ของนักเรียนที่สนใจแนวคิด

ระบบการศึกษาแบบ Work Based 
Education ที่เรียนจบมีงานรองรับ  

5.  

อุปสรรค (Threats) 
1. คนบางกลุ่มที่ไม่ชอบองค์กรแม่มอง

มหาวิทยาลัยบรรษัท A ในภาพลบ 
2. คนท่ีไม่เข้าใจในมหาวิทยาลัยบรรษัท A หรือ

แนวคิดการเรียนการสอนแบบ work based 
education มีความกังวลว่าจะล าบาก หรือจบมา
ต้องท างานในสถานประกอบการในเครือบรรษัท 

3. ความใหม่ของทั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท A และ
ระบบการเรียนการสอนแบบ Work based 
education ยังไม่เป็นที่รู้จักของสังคมไทย 

 
ตารางที ่2 : แสดงวิเคราะห์ผ่าน TOWS Matrix 

TOWS 

จุดแข็งภายใน 
Internal strengths (S) 

1. ด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนที่เปน็แบบ 
Work Based Education ท าให้นักศึกษามี
ประสบการณ์การท างานควบคูไ่ปกับการเรยีน 
เมื่อบัณฑติจบสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
พร้อมท างาน (Ready to work) จบไปมีงาน
ท าแน่นอน ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑติ สามารถท างานได้ตรง
ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ  

2. บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีการวางแผนพัฒนา 
ออกแบบหลักสูตรและวางแผนกลยุทธ์ได้ดี โดย
จะค านึงถึงความต้องการของลูกค้า (ทั้งตลาด
ภายนอก ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต) เป็นหลัก 
ท าให้มีคนสนใจและนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี 

จุดอ่อนภายใน 
Internal weaknesses (W) 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิอาจารยใ์นระดับ
ปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งที่ควรพัฒนา เนื่องด้วยภาระงาน
ของอาจารย์จึงไม่มเีวลาในการวิจยัหรือท า
ผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. การไดร้ับทุนวิจัยและการท าผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์ภายนอกมหาวิทยาลยับรรษัท A 
หรือในระดับนานาชาต ิ

3. ยังมีระบบการน าองค์กรไม่ชัด กระบวนการ
แนวทางปฏิบัติ คือต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัด
ว่าท างานนี้แล้วผลลัพธ์ท่ีได้คืออะไร 

4. นักศึกษาทฤษฎียังไม่ค่อยเด่น เช่น 
หลักการคดิ วิเคราะห ์และภาษา 
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โอกาสภายนอก 
External 

Opportunities (O) 
1. คนบางกลุ่มให้ความ

เชื่อถือ และมอง
มหาวิทยาลยั
บรรษัท A เป็น
แหล่งองค์ความรู้
ของบริษัทแม่ 

2. ความเข้าใจของ
กรรมการในการ
ตัดสินการประเมิน 

3. เป็นที่รู้จักของ
สถาบันการศึกษา
แห่งอื่นเพิ่มขึ้น 

4. เป็นทางเลือกใหม่
ของนักเรียนท่ีสนใจ
แนวคิดระบบ
การศึกษาแบบ 
Work Based 
Education ที่เรียน
จบมีงานรองรับ 

กลยุทธ์ SO : มาก-มาก 
(SO strategy : maxi-maxi) 

1. ควรเร่งสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งขึ้น บอกจุด
แข็งที่เรามีมากกว่าคู่แข่งขัน (S1,O1)  

2. กรรมการโดยรวมจะชื่นชมนักศึกษาเรามาก
ที่ลักษณะดูโตกว่าวยั ด้วยการพดูการจา  
ไม่เคยเจอค าติเลย (S1,O2) 

3. ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีชื่อเสียง
ในระดับหนึ่ง มีการประชาสัมพันธท์ั้งในและ
ต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติมาเรียนกัน
มากขึ้น เพราะว่าบริษัทแม่ก็มีการท างาน
ร่วมมือกับต่างประเทศด้วย ก็จะมี
ทุนการศึกษา มีนักศึกษาแลกเปลีย่น มีการ
ท า MOU ร่วมกัน (S2,O3)  

4. การไดม้าซึ่งเครือข่าย บริษัทท่ีสนใจอยากได้
บัณฑิตจากเราไปท างาน เขาก็จะให้ทุน 
หรือมาจ้างเราท าหลักสูตรให้ผูเ้ชี่ยวชาญมา
สอน ฝึกงานกับบริษัทท่ีออกทุนให้ ผลิต
บัณฑิตให้บริษัทเขา (S2,O1)  

กลยุทธ์ WO : น้อย-มาก 
(WO strategy : mini-maxi) 

1. ต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับโอกาสโดยเร็ว ถ้า
โอกาสที่เราจะมีนักศึกษากลุม่อื่นจากช่องทาง 
อื่นเพิ่มขึ้น เราก็ต้องรับโอกาสนั้นมาก่อน 
แล้วค่อยๆปรับระบบให้ทัน (W3,O1) 

2. จุดอ่อนคือการพัฒนาอาจารย์ ภาระงานล้น 
และต าแหน่งทางวิชาการ กรรมการมาตรวจ
ครั้งใดก็ให้มหาวิทยาลัยบรรษัท A วางแผน
พัฒนาส่วนนี้ให้ดีขึ้นทุกครั้ง (W1,O2) 

3. จุดอ่อนก็คือทักษะการใช้ภาษาของนักศึกษา 
ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A จึงจัดช่ัวโมงเรียน
ภาษาให้นักศึกษาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ส่วนเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทาง
มหาวิทยาลัยบรรษัท A สนับสนุนให้อาจารย์
ออกไปท าวิจั ยบริษัทภายนอก เพื่ อใช้
แก้ปัญหางานในบริษัทได้จริง และเพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือของงานวิจัยช้ินนั้นให้อาจารย์
เรามีชื่อเสียงมากขึ้น (W2,O3) 

4. การมีเครือข่ายมาก จะท าให้อาจารย์มีโอกาส
ได้รับหัวข้อวิจัย งานวิจัย ได้ทุนวิจัย และ
สร้างผลงานทางวิชาการได้มาก (W2,O1)   

อุปสรรคภายนอก 
External Threats (T) 
1.  คนบางกลุ่มที่ไม่ชอบ

องค์กรแม่ มอง
มหาวิทยาลัยบรรษัท 
A ในภาพลบ 

2. คนท่ีไม่เข้าใจใน    
   มหาวิทยาลัยบรรษัท    
   A หรือแนวคิดการ

เรียนการสอนแบบ 
work based 
education มีความ
กังวลว่าจะล าบาก 
หรือจบมาต้อง
ท างานในสถาน
ประกอบการใน
เครือบรรษัท 

กลยุทธ์ ST : มาก-น้อย 
(ST strategy : maxi-mini) 

1. ต้องท าแผนกลยุทธ์รองรับเพื่อไม่ให้จุดที่เรา
ยืนอยู่มันตกต่ า หากอุปสรรคที่เกดิขึ้นเป็น
เศรษฐกิจซบเซา นักเรยีนน้อยลง ไม่มีคน
มาเรียนต่อ เรากต็้องหากลุ่มลูกค้าใหม่จาก
บริษัทท่ีเชื่อมั่นในองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลยับรรษัท A ว่าสามารถท่ีจะท า
ให้พนักงานของเขาเก่งข้ึนได้มาเปน็ลูกค้า 
(S2,T1) 

2. จุดแข็งคือบัณฑิต อุปสรรคก็คือกรรมการ
เหมือนกัน มันกลายเป็นมมุดไีปแล้ว เพราะ
บัณฑิตเป็นจุดแข็ง แล้วบังเอิญโอกาสกับ
อุปสรรคเป็นเรื่องเดียวกัน กรรมการเป็นทั้ง
โอกาสและอุปสรรคของเราได้ (S1,T3) 

3. ตอนนี้ระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท A ก็พัฒนาขึ้นอย่าง

กลยุทธ์ WT : น้อย-น้อย 
(WT strategy : mini-mini) 

1. ต้องรับมือให้เร็ว สร้างระบบก่อนแล้วจึง
หาผู้รับผิดชอบและรีบปรับตัวให้ทนัก่อน
คู่แข่งขันรายอื่น (W3,T3)  

2. จุดอ่อนก็คือด้านภาษาของนักศึกษา ท า
ใ ห้ บั ณ ฑิ ต ที่ เ ก่ ง ด้ า น ภ า ษ า มี น้ อ ย 
มหาวิทยาลัยบรรษัท A จึงมีกลยุทธ์ คือ
หาอาจารย์ สอนภาษาให้นักศึกษา
เพิ่มขึ้น ส่วนคนภายนอกมองเราในภาพ
ลบ เราก็พยายามสื่อสารองค์กรให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น (W4,T1)  

3. จุดอ่อนก็คือเรื่องการด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ งานวิจัย คุณวุฒิปรญิญาเอก 
ส่วนอุปสรรคก็คือความใหม่ ไมเ่ปน็ท่ี
รู้จัก กลยุทธ์ในการแก้ปญัหาคือ การ
ก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่เกีย่วข้อง
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3.  ความใหม่ของทั้ง
 มหาวิทยาลยั
 บรรษัท A และ
 ระบบการเรียนการ
 สอนแบบ Work 
 based education 
 ยังไม่เป็นที่รูจ้ักของ
 สังคมไทย 
 
 

ต่อเนื่อง แต่อุปสรรคก็คือภาพพจน์ที่คนบาง
กลุ่มยังมองว่าเป็นมหาวิทยาลัยสถาน
ประกอบการในเครือบรรษัทอยู่ ซึ่งนักศึกษา
ที่จบไปเขาก็จะพูดกันปากต่อปากว่าจบมามี
งานท า ชักชวนญาติ ๆ ให้มาเรียน สถาบันก็
มีการพานักศึกษาไปแนะแนวที่โรงเรียนเก่า
เพื่อแนะน ารุ่นน้อง (S2,T2)  

4. มหาวิทยาลยับรรษัท A เป็นทางเลือกใหม่
ให้กับผู้ปกครองที่อยากให้ลูกได้ท างานใน
องค์กร ได้มีประสบการณ์การท างาน ก็จะ
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน กลยุทธ์คือสร้าง
การรับรู้ใหค้นเข้าใจถึงระบบการเรียนการ
สอนแบบน้ี (S1,T4)  

กับการพัฒนาต าแหน่งหรือคณุวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ และด้วยความ
ใหม่ งานวิจัยยังน้อย ก็ต้องพยายาม
สร้างเครือข่าย เพื่อให้อาจารย์มีชอ่งทาง
ในการท าวิจัยท่ีสามารถน าเอามาใช้ได้
จริง (W1,T3)  

  

 จากตารางที่ 1 และ 2 แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์มหาวิทยาลัยบรรษัท A ได้แก่ (1) ในเรื่องการผลิตบัณฑิต อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A ทยอยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท A จึงใช้เวลาสร้างอาจารย์คุณภาพที่มีประสบการณ์การท างานให้ค่อย ๆ พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาในเวลาที่เหมาะสมแทน คะแนนการประเมินในรอบถัดไปจึงจะค่อย ๆ ขึ้น โดยในระหว่างที่อาจารย์ลาไปศึกษาต่อก็
จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาสอนแทน เพื่อให้อาจารย์ได้ศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ (2) ในเรื่องอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ แนวทางในการน าไปใช้เป็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท A คือ มีแผนพัฒนาอาจารย์หรือ IDP (Individual 
Development Plan) เป็นรายบุคคล โดยภายในแผนจะมีการระบุว่า อาจารย์จะพัฒนาตนเองอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
คุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A ช่วยเหลือ เพื่อให้การเรียนปริญญา
เอกหรือการด ารงต าแหน่งทางวิชาการส าเร็จลุล่วง อาทิ พี่เลี้ยง เงินทุน เวลา และมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ใน
การท าต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เช่น การเขียนต ารา บทความ เอกสารประกอบการสอน วิจัย การขอ
ทุนวิจัยภายนอก เป็นต้น ในเรื่องการวิจัย ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีการสนับสนุนให้ออกไปตีพิมพ์
ภายนอกให้มากขึ้น รวมไปถึงในระดับนานาชาติ โดยสถาบันพยายามสร้างเครือข่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งงานวิจัย งานบริการวิชาการ 
และอาจรวมไปถึงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

สรุปและอภิปรายผล 
  1. จากการวิจัยเอกสารโดยศึกษาผลคะแนนการประเมินภายในและภายนอก ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัท A รับรู้ถึง
สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยบรรษัท A พบว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยบรรษัท A ควรค านึงถึงและเร่งแก้ไขคือ เรื่องอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและเรื่องอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ซึ่งผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกมีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยบรรษัท A ให้ดีขึน้ในอนาคต 
  2. ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า สิ่งที่เป็นปัญหา
หลักของมหาวิทยาลัยบรรษัท A คือ เรื่องการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย ในส่วนการผลิตบัณฑิต คือ เรื่องอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย  ผู้วิจัยพบว่ามาจากการที่อาจารย์ไม่มีเวลา
พัฒนาตนเอง เนื่องจากมีภาระงานมาก และด้วยอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A ที่ต้องการให้ผู้มีประสบการณ์จริง
ในการท างานมาเป็นผู้สอน จึงไม่ได้รับอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมา ท าให้อาจารย์ที่มาสอนบางท่านไม่ได้จบการศึกษา
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ระดับปริญญาเอก กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อย คือ ทยอยส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ 
โดยลดภาระงานของอาจารย์ ให้อาจารย์ท่านอ่ืนมาสอนแทน เพื่อให้อาจารย์ไปศึกษาต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่วนในด้าน
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา คือ มีแผนพัฒนาอาจารย์ หรือ IDP (Individual Development 
Plan) เป็นรายบุคคล โดยมีการระบุว่าอาจารย์มีแผนพัฒนาตนเองอย่างไร และสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท 
A ช่วยเหลือ เช่น พี่เลี้ยง เงินทุน เวลา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A ยังมีการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้กับอาจารย์ใน
การที่จะท าต าแหน่งทางวิชาการ ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเขียนต ารา บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิจัย และ
การขอทุนวิจัยภายนอก สนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ และให้ขอต าแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส่วนปัญหาเรื่องการวิจัย ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีการสนับสนุนให้อาจารย์ออกไปตีพิมพ์ภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A พยายามสร้างเครือข่ายให้มากขึ้น เพื่อท่ีอาจารย์จะได้มีทุนและหัวข้อในการท า
วิจัย และควรจัดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้มีวามเหมาะสม เพื่อที่อาจารย์จะสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการวิจัย มีงานวิจัยที่เกีย่วข้องที่สามารถน ามาร่วมอภิปรายผล เช่น  
ในงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย (วันชัย       

ศิริชนะ, 2537) พบว่าในประเทศที่ให้ความส าคัญด้านการศึกษาส่วนใหญ่ นอกจากการประเมินผลการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว สมาคมวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญที่จะเข้ามารับรองคุณภาพบัณฑิต 
เพื่อเป็นการประกันให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้างว่าได้บัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรษัทต่างก็มีแนวคิดที่
จะผลิตบัณฑิตให้จบมาพร้อมท างานเช่นกัน ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A มีการออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะส าหรับบริษัทที่
อยากให้ทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A เป็นผู้ผลิตบัณฑิตให้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและต่อบัณฑิตที่ได้งานรองรับในอนาคต  

ในงานวิจัยแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (วรรณภา ใหญ่มาก และสายหยุด      
อุไรสกุล, 2558) พบว่าสิ่งส าคัญในการประกันคุณภาพคือการให้ความส าคัญและความร่วมมือของทุกฝ่ายในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้ให้ความส าคัญคนที่สองเสนอความคิดเห็นว่า “ไม่อยากให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
เสมือนเทศกาล ท่ีท าเพียงเพื่อแค่ผ่านเกณฑ์ แต่อยากให้ทุกคนท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพจริง ๆ” 

ในงานวิจัยปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน (จินตนา สระทองขาว, 2554) พบว่า ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา มาจากผู้บริหารที่ให้
ความส าคัญในด้านต่าง ๆ มากแค่ไหน ถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องใดมาก คนในสถาบันก็จะให้ความส าคัญมากตามไป
ด้วย เช่น ในด้านการประกันการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่สอง เสนอว่า “อยากให้ทุกคนให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพ ท างานให้มีคุณภาพในทุกวัน มีแผนในการท างานทุกขั้นตอน ปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกฝ่าย” ในด้านนักศึกษา       
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่หนึ่งเสนอว่า “อยากให้ผู้บริหารเข้าไปสัมผัสนักศึกษาให้ใกล้ชิดมากขึ้น ว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มหรือ         
ไม่มามหาวิทยาลัยบรรษัท A แล้วอยากได้อะไร เมื่อเราสามารถตอบสนองความต้องการเขาได้ นักศึกษาก็จะอยากมาเรียน 
มากขึ้น” 

ในงานวิจัยเรื่องปัญหาและการยอมรับในตัวบ่งช้ีส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับอาชีวศึกษา (พิชญา บุญโทแสง , 2550) พบว่า ในเรื่องนี้มีการให้
ประเด็นหลักอยู่สองส่วนคือ ด้านปัญหาในตัวบ่งช้ี และด้านการยอมรับในตัวบ่งช้ี ปัญหาในตัวบ่งช้ีเกิดจากสัดส่วนของ
งบประมาณกับเป้าหมายที่ตัวบ่งช้ีไม่สัมพันธ์กัน เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ และจ านวนบุคลากรก็มีไม่เพียงพอกับสัดส่วน
ของนักศึกษา จึงเป็นผลท าให้สถานศึกษาไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย ส่วนในเรื่องระดับการยอมรับในตัวบ่งช้ี ส่วนใหญ่ให้
การยอมรับในตัวบ่งช้ีของ สมศ. มีเพียงเรื่องจ านวนช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจ ต่าง ๆ ที่มีการ
ยอมรับในตัวบ่งช้ีน้อย อันสอดคล้องกับปัญหาในเรื่องบุคลากรมสีัดส่วนไม่เหมาะสมกับสดัสว่นของนักศึกษา ซึ่งตรงกับปัญหาที่
เกิดขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยบรรษัท A เช่นเดียวกัน  
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ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ี สกอ. สมศ. และ 
ก.พ.ร. (ภรัณยา อ าฤครัตน์ และอภินันท์ จุ่นกรณ์ , 2551) พบว่า การใช้ระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จัดเก็บข้อมูล รายงานผลข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยส่งเสริมให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ช่วยให้ข้อมูลที่เก็บมี
ความถูกต้องและปลอดภัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่สองเสนอว่า  
“ต้องการตัดงานท่ีไม่จ าเป็นทิ้ง เพื่อให้ขบวนการมันสั้นลง เป็นการเพิ่มมาตรฐาน และคุณภาพงานได้” 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรมีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
จากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาน าเสนอให้ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา 

2.  ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยบรรษัท ควรมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะต่าง ๆ 
ให้กับคุณครูแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณครูรู้จักและไว้ใจที่จะส่งนักเรียนเข้ามาศึกษา 

3.  ข้อเสนอแนะต่อนักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักเรียนควรมีเป้าหมายในการเรียน หาก
เป้าหมายของนักเรียนคือการมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบรรษัทสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุด ส าหรับ
มหาวิทยาลัยบรรษัท A นักศึกษาสามารถขอทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างศึกษา และมีงานรองรับหลังส าเร็จการศึกษา 

4.  ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบุคคลในบริษัทต่าง ๆ โดยการคัดเลือกคนท่ีมีคุณภาพจากสถาบันที่มีคะแนน สมศ. โดดเด่น ใน
อัตราจ้างที่ถูกกว่าสถาบันดัง ซึ่งอาจไม่ได้มีคะแนน สมศ. โดดเด่น 

5.  ข้อเสนอแนะต่อผู้ที่สนใจที่จะน างานวิจัยไปต่อยอดสามารถท ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทอีก 4 แห่งที่เหลือ 
โดยอาจใช้รางวัลคุณภาพในระดับสากลอย่างอื่นมาร่วมประกันคุณภาพการศึกษา เช่น รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award) ที่ได้หลักการมาจาก The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

6.  ข้อบกพร่องในงานวิจัย งานวิจัยนี้ควรจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งแปดท่านเป็นรายคน
ทั้งหมด เพราะจะได้ข้อมูลเชิงลึกจริง ๆ และผู้ให้ข้อมูลส าคัญก็กล้าที่จะตอบ ไม่มีใครโน้มน าความคิด แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้าน
เวลาจึงท าให้ต้องสนทนากลุ่มแทน เพราะผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีเวลาให้ได้ช่วงเวลาสั้น ๆ ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อาจท าให้ผู้วิจัยเห็น
แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์มหาวิทยาลัยบรรษัท A มากกว่าน้ี 

7.  ข้อบกพร่องในงานวิจัย กลยุทธ์เป็นเรื่องของทุกคณะที่ต้องท า งานจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นถ้าผู้วิจัยมีเวลาในการ
สัมภาษณ์คนที่รับผิดชอบในการประเมิน QA ในแต่ละคณะ ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาผู้วิจัยจึงไม่สามารถท าได้ แต่งานวิจัยอาจจะ
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น หากนักวิจัยสามารถสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพของทุกคณะ และอาจท า
ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาในแต่ละคณะ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน 
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การศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม 
เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 31 

A Needs Assessment in Development a STEAM Selective Science Course on  
“Rice Field” for Ninth Grade Students 

 

ปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุล2 

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบ
สะตีม เรื่อง นาข้าว 2) พัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการประเมินความต้องการจ าเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผู้ให้ข้อมูล   
เป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอหนองแค จ านวน 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมที่ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการฝึก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ และครูผู้สอนเห็นว่าการน าเนื้อหาของทั้ง  
5 รายวิชามาบูรณาการร่วมกันน้ันเป็นเรื่องดีและน่าสนใจน่าจะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และการจัดการเรียนรู้ตามรายวิชา
นี้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริง หรือเรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่นที่เน้นการแก้ปัญหาและเผยแพร่ผล
ให้แก่บุคคลในท้องถิ่น 
 2. รายวิชาที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 จากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าว 
หน่วยท่ี 2 ข้าวไทยสายใยชีวิต และหน่วยท่ี 3 ขวัญจากท้องนาสู่การเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
องค์ประกอบของรายวิชามีคุณภาพด้านความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบของรายวิชามีความ
สอดคล้องทุกองค์ประกอบ 
 

ค ำส ำคัญ : ความต้องการจ าเป็น การพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร ์แบบสะตมี 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) study the needs assessment in development a STEAM 
selective science course on “Rice field” and 2) develop the course based on data from the needs 
assessment. The semi-structured interviews were used to interview 3 science teachers from the secondary 
schools in Nongkae district and the evaluation forms were used to get the experts’ opinions on the 
course. The data were analyzed in term of mean, standard deviation and content analysis. 
 The findings of this study were as follows: 

                                                           
1  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ เรือ่ง “การพฒันารายวิชาวทิยาศาสตร์แบบ STEAM เรื่อง นาข้าว เพือ่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา

อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ และความสขุในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3” ในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวทิยาการทางการศกึษา และการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

2  นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ E-mail: pinkaew.2557@gmail.com 
3  รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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 1. Most selective science courses at schools are science project courses that focus on practicing 
science process skills but lack of integration with any other subjects. And the teachers’ opinions about STEAM 
selective course revealed that the course is good and interesting that could support students’ learning. And 
there were many ways to conduct learning activities such as outdoor learning in the real context or learning 
from local people that focus on problem solving and disseminate that result to other people. 
 2. The developed science course consist of 3 learning unit: Unit 1 From paddy to milled rice, Unit 
2 Rice and its entangled in life and Unit 3 Ordinary rice grains to value-added products. The results of the 
course evaluation by experts showed that the course is appropriate at the high level at overall and the 
course components are internally consistent. 
 

Keywords: Needs assessment, Science course development, STEAM Education 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้
เพื่ออ านวยความสะดวก ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้น นอกจากนี้วิทยาศาสตร์
ยังช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสรา้งสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากการจัดการศึกษาในปัจจุบันจะเห็นว่าการเรียนยังเน้นไปที่การจดและท่องจ าเนื้อหา แต่การพัฒนากระบวนการคิด
ยังอยู่ในระดับต่ า แม้แต่การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ยังมีจุดด้อยในการเน้นเนื้อหาลอกเลียนแบบมากกว่าการคิดและ
พัฒนาสิ่งใหม่ สภาพเช่นนี้ท าให้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่เกิดขึ้นได้น้อย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) นอกจากนี้การจัดการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นการสอนแยกรายวิชา และขาดการเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากการสรุปผลการ
สอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment หรือ 
PISA) ในปี 2012 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท, 2556) พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์เท่ากับ 444 คะแนนซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  หรือ OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Development) โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จากทั้งหมด 65      
ประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการท่องจ า ไม่ได้คิด ไม่ได้ลงมือกระท า (Active learning) เน้นวิชาการและ
การสอบแข่งขันมากเกินไปท าให้ผู้เรียนขาดความสุข สมองถูกปิดกั้น ซึมเศร้าส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลง  
 การพัฒนารายวิชาแบบบูรณาการเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากรายวิชาแบบบูรณาการ เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานเช่ือมโยงเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้หรือความคิดรวบยอดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
ผ่านหัวเรื่อง (Theme) หรือประเด็นที่สอดคล้องกัน ผู้สอนสามารถเช่ือมโยงสาระและกระบวนการเรียนรู้ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวม โดยเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดในชีวิตจริง สอดคล้องกับความสนใจ
และความต้องการของผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553; วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล, 2556) 
โดยแนวคิดของการบูรณาการรูปแบบหน่ึงที่น่าสนใจ คือ แนวคิดสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่เป็นแนวคิดของการบูร
ณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) โดยแนวคิดนี้พัฒนามาจากแนวคิดสะเต็มศึกษาเดิม โดยเพิ่ม
เนื้อหาและกระบวนการด้านศิลปะเข้ากับเนื้อหาและทักษะของทั้ง 4 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ และได้ให้ความหมายของ STEAM ไว้ว่า “การแปลความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการ
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ออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์และศิลปะ โดยทุกวิชาเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานอยู่บนความรู้ทางคณิตศาสตร์” (Science & 
Technology, interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical elements.) (Yakman, 
2010) ซึ่งการเพิ่มศิลปะเข้าไปในแนวคิดของสะเต็มศึกษาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสติปัญญา (Brown, 
2005 อ้างโดย Daugherty, 2013) ด้านคุณลักษณะรวมถึงทักษะที่ส าคัญของการด ารงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 (Winner and 
Cooper, 2000) สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของสะตีมศึกษาท่ีเน้นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ จากมุมมองของการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ใช้ความจริงเป็นฐานได้ (Reality-based perspectives) 
(Yakman, 2012) 
 การพัฒนารายวิชาให้มีประสิทธิภาพนั้น ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนาก็คือ การประเมินความต้องการจ าเป็น 
(Needs assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือก าหนดจุดประสงค์
ในการท างานเพื่อพัฒนาให้ถูกทาง โดยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กรหรือบุคคลที่มุ่งประเมิน 
แล้ววิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อก าหนดช่องว่าง (Gap) ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ (What is) ในปัจจุบันกับสภาพที่ควรจะเป็น 
(What should be) ช่องว่างดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการจ าเป็นซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจขององค์กรหรือ
บุคคลทีมุ่่งประเมินท่ีควรได้รับการแก้ไข (สุวิมล ว่องวาณิช, 2542) ส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์แบบสะตีม ในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น าหัวเรื่อง นาข้าว มาใช้ในการพัฒนารายวิชา เนื่องจากโรงเรียนที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานสอนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นท่ีปลูกข้าวมากกว่าจังหวัดอื่น โดยในจังหวัดสระบุรีนี้ อ าเภอหนองแคมีพื้นท่ีปลูกข้าวมาก
ที่สุด (กรมการข้าว, 2552) โดยพันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ามีพื้นที่ในการปลูกพันธุ์ข้าวชนิดนี้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกข้าวเชิงอุตสาหกรรม เช่น ข้าวหอม
มะลิ ซึ่งเป็นข้าวที่มีความนิ่มและความหอมท าให้คนส่วนใหญ่นิยมบริโภค อีกท้ังข้าวหอมมะลิยังให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าข้าวพันธุ์
พื้นเมือง จากปัญหานี้อาจส่งผลให้ข้าวชนิดนี้สูญพันธุ์ได้ นักวิชาการด้านการเกษตรจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
พันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พันธุ์ข้าวชนิดนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวชนิดนี้มากขึ้น (พลังเกษตร, 2558) 
นอกจากน้ีในกระบวนการปลูกข้าวยังพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมี การควบคุมวัชพืช โรคและแมลงต่าง ๆ โดยใช้สารเคมี 
ซึ่งวิธีการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับเรื่อง
ของความปลอดภัยจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในเมล็ดข้าวจากกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยให้
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูกข้าว คุณค่าของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี รวมถึง
แนวทางการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงาม ตลอดจ น
เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิต และระบบนิเวศในนาข้าว ช่วยสร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งชาวนาไทยได้อนุรักษ์องค์ความรู้บนเส้นทางวัฒนธรรม
ของข้าวกับภูมิปัญญาไทยท่ีถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดกรอบแนวคิดการสร้างและพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม
เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีคุณภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม 
2. เพื่อพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตมี เรื่อง นาข้าว ตามกรอบแนวคดิที่ไดจ้ากการประเมินความ

ต้องการจ าเป็น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
  1.1 ผู้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 3 โรงเรียน 
ซึ่งประกอบไปด้วยครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” และครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน    
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวนครูที่ได้รับการสัมภาษณ์ทั้งหมด 3 คน 

 1.2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินรายวิชา 
 ผู้ประเมินรายวิชา เป็นผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

จ านวน 3 ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารายวิชา จ านวน 2 ท่าน  
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสัมภาษณ์ครูผู้สอนในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2559 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนน ามาซึ่งกรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม หัวเรื่อง นาข้าว 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม และความต้องการของครูที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 
ฉบับ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี ้
 2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความต้องการจ าเป็นการเขียนข้อค าถามใน
การสัมภาษณ์ 
 2.1.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายและวิเคราะห์ประเด็นค าถามด้านต่าง ๆ และก าหนดประเด็นค าถามการ
สัมภาษณ์โดยพิจารณาให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) การจัดท ารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของโรงเรียน           

- สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกบัการจัด      
การเรยีนรู้รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
- ความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม 

  
ความต้องการจ าเป็นจากการสัมภาษณ ์
ความคิดเห็นของครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร ์

 

- ออกแบบร่างรายวิชา 
- ประเมินร่างรายวิชาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
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2) วิธีการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 3) ความคิดเห็นต่อการน าความรู้เรื่องนาข้าวไปใช้
ในการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม 4) เนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้มีในรายวิชา และ 5) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปสัมภาษณ์ครูผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
สรุปเป็นความเรียงตามหัวข้อที่ก าหนดและสรุปความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมแบบสะตีม 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายวิชาและการประเมินคุณภาพของรายวิชาตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 การด าเนินการในข้ันนี้เป็นการสร้างรายวิชาตามกรอบแนวคิดของความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้นน ารายวิชาที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของรายวิชาก่อนน าไปทดลองใช้
ซึ่งในข้ันนี้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. การสร้างรายวิชา (ฉบับร่าง) 
 2. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของรายวิชา (ฉบับร่าง)  
 3. การปรับปรุงรายวิชา 
 1. การสร้างรายวิชา (ฉบับร่าง) 
 1.1 ช่ือของรายวิชา เป็นการก าหนดช่ือของรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหัวเรื่องที่ใช้ในการบูรณาการ 
 1.2 สภาพปัญหาและความจ าเป็น ก าหนดขึ้นโดยพิจารณาข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารายวิชาแนวคิดเกี่ยวกับสะตีมศึกษา (STEAM Education) ข้อมูลจากการส ารวจสภาพทุ่งนา และข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
 1.3 หลักการของรายวิชา เป็นการก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเป็น รวมทั้งหลักการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการบูรณาการกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์
เข้ากับเนื้อหาและกระบวนการของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 1.4 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการก าหนดผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อได้ศึกษาตามรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม โดยการก าหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจ ซึ่งเป็น
ผลการเรียนรู้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีมให้สอดคล้องกับหลักการของรายวิชา 
 1.5 โครงสร้างเนื้อหาที่น ามาบูรณาการ เป็นการน าเนื้อหาจาก 5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEAM) มาบูรณาการร่วมกันโดยใช้หัวเรื่อง นาข้าว เป็นแกน ได้
โครงสร้างเนื้อหาท่ีประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 จากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าว หน่วยที่ 2 ข้าวไทย
สายใยชีวิต และหน่วยท่ี 3 ขวัญจากท้องนาสู่การเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์  
 1.6 แนวทางการจัดการเรียนรู้ เป็นการน าแนวคิดของทฤษฎีสรรคนิยม และการจัดการเรียนรู้ มาออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งพัฒนาความเก่ง ความดี และความสุขของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ของสุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ (2554) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ สาระส าคัญของความรู้ ความรู้เดิมที่ต้องมีมาก่อน จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักฐานและร่องรอยการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การ
มอบหมายงาน บันทึกหลังการสอน ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ดังนี้ แผนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว แผน
ที่ 2 ระบบนิเวศนาข้าว แผนที่ 3 กระบวนการท านาข้าว แผนที่ 4 ข้าวเสาไห้...ขวัญข้าวแห่งสระบุรี แผนที่ 5 การลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิตข้าว แผนที่ 6 ข้าวกับภูมิปัญญาไทย: ครกกระเดื่อง แผนท่ี 7 โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟางข้าวและแผนที่ 
8 อาหารและขนมไทยท่ีท าจากข้าว 
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 1.7 สื่อและแหล่งเรียนรู้เป็นการพิจารณาสื่อหรืออุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสื่อที่
น ามาใช้ในช้ันเรียน หรือการศึกษาเรียนรู้นอกช้ันเรียน 
 1.8 แนวทางการวัดและประเมินผล เป็นการก าหนดรูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลระดับช้ันเรียน 
เพื่อดูวา่นักเรียนมีความก้าวหน้าในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยเน้นการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายควบคู่ไป
กับการด าเนินกิจกรรม โดยประเมินอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อน 
 2. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของรายวิชา (ฉบับร่าง) 
 ในขั้นนี้เป็นการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของรายวิชาที่พัฒนาขึ้น เพื่อศึกษาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงในด้าน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องภายในองค์ประกอบต่าง ๆ ของรายวิชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ก าหนดจุดประสงค์ของการประเมิน 
 2.1.1 เพื่อประเมินความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบในรายวิชา ได้แก่ หลักการ เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล ว่ามี
ความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มากน้อยเพียงใด 
 2.1.2 เพื่อประเมินความสอดคล้องของแต่ละองค์ประกอบในรายวิชา ได้แก่ สภาพปัญหา หลักการ 
เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และแนวทางการวัดและ
ประเมินผลว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด 
 2.1.3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นการประเมินโดยดูจากความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของรายวิชาจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของรายวิชา 
 2.2 ผู้ประเมิน เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารายวิชา จ านวน 2 ท่าน 
 2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน ใช้แบบประเมินโครงสร้างรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของรายวิชา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 การประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรายวิชาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง  

ตอนท่ี 3 การประเมินความคิดเห็นเพิ่มเติมเป็นการให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญในด้าน 
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขรายวิชาต่อไป 
 2.4 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับผู้เช่ียวชาญด้วยตนเองแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 2.4.1 แบบประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของรายวิชา 
 ในการพิจารณาค่าความเหมาะสมผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป เป็นเกณฑ์เบื้องต้นว่ารายวิชามีคุณภาพเหมาะสมในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความเหมาะสมเท่ากับ 4.48 
 2.4.2 แบบประเมินความสอดคล้ององค์ประกอบของรายวิชา 
  2.4.2.1 วิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective 
Congruence หรือ IOC) โดยน าผลการตอบของผู้เชี่ยวชาญมาให้เป็นน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
     สอดคล้อง    ก าหนดคะแนนเป็น  1 
     ไม่แน่ใจ  ก าหนดคะแนนเป็น  0 
     ไม่สอดคล้อง  ก าหนดคะแนนเป็น -1 
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  2.4.2.2 น าผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมาค านวณ เพื่อหาค่าดัชนี   ความ
สอดคล้อง (IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ว่ารายวิชามีคุณภาพ คือ มีค่าไม่น้อยกว่า 0.50 หากมีข้อใดได้ ค่าต่ า
กว่า 0.50 จะพิจารณาปรับปรุงเป็นรายข้อ ผลการประเมินได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6-1.0  
 3. การปรับปรุงรายวิชา 
 การปรับปรุงรายวิชาก่อนน าไปทดลองใช้จะพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงร่างรายวิชาจากผู้เช่ียวชาญ
น ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงแก้ไขรายวิชา ดังนี้ 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้อง ถ้าหากมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนดจะถือว่าใช้ได้ แต่หากพบว่าข้อใดมีค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจะน า
ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับปรุงต่อไป 
 3.2 หากมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้เช่ียวชาญนอกเหนือจากข้อค าถาม ถ้าผู้เช่ียวชาญตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  มี
ความเห็นสอดคล้องกันในประเด็นเดียวกัน ผู้วิจัยพิจารณาเพิ่มเติมไว้ในรายวิชาซึ่งผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว สรุปได้ดังนี้ 
 1. เพิ่มผังมโนทัศน์แสดงความสัมพันธ์ของหัวเรื่อง หน่วยการเรียนรู้ และเนื้อหาท้ัง 5 รายวิชา 
 2. เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมลงในกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชา 
    
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน พบว่า  
  1.1 ด้านสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมที่ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ โดยให้ข้อเสนอแนะว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมควรเน้นความรู้และ
กระบวนการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ 
  1.2 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว พบว่าครูผู้สอน
เห็นว่าการน าเนื้อหาของทั้ง 5 รายวิชามาบูรณาการร่วมกันนั้นเป็นเรื่องดีและน่าสนใจและมีเนื้อหาบางส่วนที่สามารถน ามา
เชื่อมโยงกันได้ดังนั้นการน ารายวิชาทั้ง 5 มาสอนร่วมกันน่าจะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
  1.3 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน อาจท า
ได้โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริง หรือเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยเน้น การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นแล้วน าผลของการแก้ปัญหานั้นเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

2. ผลการสร้างรายวิชาและการประเมินคุณภาพของรายวิชาตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไป

ด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าว หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องข้าวไทยสายใย
ชีวิต และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องขวัญจากท้องนาสู่การเพิ่มค่าผลิตภัณฑ์ ก าหนดเวลาที่ใช้ในการจัด การเรียนรู้ทั้งสิ้น 40 
ช่ัวโมง ซึ่งรายละเอียดของโครงสร้างรายวิชาที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1: แสดงโครงสร้างรายวชิาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตมี เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สัปดาห์ที ่ ช่ือหน่วย เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ช่ัวโมง) 

1  ทดสอบก่อนเรียน 2 

2 - 7 
หน่วยท่ี 1 

จากเมลด็พันธ์ุ 
สู่เมล็ดข้าว 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าว 
2. ระบบนิเวศนาข้าว 
3. กระบวนการท านาข้าวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2 
4 
6 

8 - 11 
หน่วยท่ี 2 

ข้าวไทยสายใยชีวิต 
1. ข้าวเสาไห้...ขวัญข้าวแห่งสระบรุี 
2. การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตขา้ว 
3. ข้าวกับภูมิปัญญาไทย: ครกกระเดื่อง 

2 
2 
4 

12 - 19 
หน่วยท่ี 3 

ขวัญจากท้องนาสู่การ
เพิ่มค่าผลิตภัณฑ ์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟางข้าว 
2. อาหารและขนมไทยท่ีท าจากขา้ว 

8 
8 

20 - ทดสอบหลังเรียน 2 
รวม 40 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพของรายวิชาตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  ผลการประเมินคุณภาพของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 2 - 3 

 
ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะหค์ุณภาพรายวิชาวิทยาศาสตรเ์พิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ด้านความเหมาะสม  ตาม
 ทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. การแปลความหมาย 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นของรายวิชา 3.87 0.35 มาก 
2. หลักการของรายวิชา 4.20 0.68 มาก 
3. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4.45 0.69 มาก 
4. โครงสร้างรายวิชา 4.10 0.72 มาก 
5. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.60 0.63 มากที่สุด 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู ้ 4.40 0.83 มาก 
7. แนวทางการวัดและประเมินผล 3.87 0.35 มาก 

รวม 4.48 0.51 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม
โดยภาพรวมและรายด้านท้ัง 6 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้าน
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 3:  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิม่เติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ด้านความสอดคล้อง    
     ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการประเมิน 
1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นกับหลักการของรายวิชา 0.6 สอดคล้อง 
2. สภาพปัญหาและความจ าเป็นกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา 0.8 สอดคล้อง 
3. หลักการกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา 1.0 สอดคล้อง 
4. หลักการกับโครงสร้างรายวิชา 1.0 สอดคล้อง 
5. หลักการกับกระบวนการจดัการเรียนรู ้ 0.8 สอดคล้อง 
6. จุดมุ่งหมายกับโครงสร้างรายวชิา 0.8 สอดคล้อง 
7. จุดมุ่งหมายกับกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 0.8 สอดคล้อง 
8. จุดมุ่งหมายของรายวิชากับการวัดและประเมินผล 0.6 สอดคล้อง 
9. โครงสร้างรายวิชากับกระบวนการจัดการเรยีนรู้ 0.6 สอดคล้อง 
10. โครงสร้างรายวิชากับสื่อและแหล่งเรียนรู้ 0.8 สอดคล้อง 
11. โครงสร้างรายวิชากับการวัดและประเมินผล 0.8 สอดคล้อง 
12. กระบวนการจัดการเรียนรู้กับสื่อและแหล่งเรยีนรู้ 0.8 สอดคล้อง 
13. กระบวนการเรยีนรู้กับการวัดและประเมินผล 0.8 สอดคล้อง 
14. สื่อและแหล่งเรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 0.8 สอดคล้อง 

รวม 0.79 สอดคล้อง 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของรายวิชาตามทัศนะของผู้เช่ียวชาญมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.5 ที่ก าหนดไว้นั่นคือผู้เช่ียวชาญเห็นว่าทุกองค์ประกอบของโครงร่าง
รายวิชามีความสอดคล้องกัน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนารายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมที่ใช้ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ซึ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังขาดการบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเป็นการสอนแยกรายวิชา และขาด  
การเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียน ซึ่งหากโรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาหรือขาดแคลนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้โรงเรียนนั้นมีข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม สอดคล้องกับผล 
การสัมภาษณ์ครูผูส้อนรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือครูวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลกัสูตรของ ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558) 
ที่พบว่า โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดความพร้อมด้านบุคลากรจะน าความรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ว่า การจัดรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมควรเน้นความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและบูรณาการร่วมกับรายวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดของการบูรณาการการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะตีมศึกษาที่บูรณาการเนื้อหาและกระบวนการของ 5 รายวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
ศิลปะศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม เพื่อสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ๆ จากมุมมองของการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่ใช้ความจริงเป็นฐานได้ (Yakman, 2012) 
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 2. ผลการประเมินรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3      
โดยภาพรวมตามทัศนะของผู้เช่ียวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องในทุกองค์ประกอบ  อาจ
เนื่องมาจากผู้วิจัยมีการพัฒนารายวิชาอย่างเป็นระบบโดยน าผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลการศึกษาความต้องการจ าเป็น
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบและสร้างรายวิชา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยทราบถึง
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล สภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนารายวิชา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชยพร กระต่ายทอง (2552) ที่ว่า ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการพัฒนารายวิชาคือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและน า
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น มาใช้เป็นข้อมูลใน
การก าหนดจุดประสงค์ และเนื้อหาของรายวิชา ท าให้รายวิชามีความเหมาะสมและความสอดคล้องอยู่ ในระดับมาก 
นอกจากน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เนื้อหาสาระ และแนวการจัดกิจกรรมของ 5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอดคล้องกับหัวเรื่อง และ
ระดับชั้นของผู้เรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนหินกองวิทยาคม โรงเรียน       
หนองแค “สรกิจพิทยา” และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี โรงเรียนละ 1 คน รวม 3 คน ไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการออกแบบและสร้างรายวิชา ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสะตีมศึกษา (STEAM Education) ที่เช่ือมโยงเนื้อหาและ
กระบวนการของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เข้ากับประเด็น ที่เกี่ยวข้อง
กับพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนารายวิชา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และมีทักษะใน  การแก้ปัญหา
โดยใช้ขั้นตอนที่เป็นระบบ ตลอดจนเป็นแนวทางให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวท าให้รายวิชาที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ที่น ารายวิชาไปใช้ ทั้ง
องค์ประกอบภายในและแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้การประเมินองค์ประกอบของรายวิชา โดยผู้เช่ียวชาญในด้านความ
เหมาะสมและความสอดคล้องมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และยังสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2552) ที่กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชาเป็นการพิจารณาน ามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดมาสร้างเป็น
รายวิชา ซึ่งน าไปสู่การสร้างค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการ ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงองค์ประกอบของรายวิชา ส่งผลให้
รายวิชามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ ชาวลุ่มบัว (2558) ที่พัฒนาหลักสูตรตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา เรื่องอ้อย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพในระดับดีและงานวิจัยของ จารีพร ผล
มูล (2558) ที่พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบ STEAM ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาชุมชนวังตะกอ 
จังหวัดชุมพร พบว่า หน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.65/78.33 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารายวิชา
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีมในหัวข้ออื่น ๆ หรือใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมของ
โรงเรียน โดยเพิ่มการบูรณาการรายวิชาดังกล่าวเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  
 1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าร่างรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมแบบสะตีม เรื่อง นาข้าว ที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาผลการใช้รายวิชาดังกล่าวกับตัวแปรด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการประเมินความต้องการจ าเป็นกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่น เช่น นักเรียน ผู้บริหาร คณะกรรมการ

สถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเจาะลึกทุกประเด็นปัญหามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนารายวิชาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
  2.2 ควรมีการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการประเมินความต้องการจ าเป็นอื่น ๆ เช่น การสนทนากลุ่ม หรือ การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรมีการประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดท ารายวิชาวิทยาศาสตร์แบบสะตีมในหัวเรื่องอื่น ๆ ที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น อ้อย การทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น 
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มวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ 
Woman Muay Thai in Globalization 

 

ศิริวรรรณ บรรจง1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์และ2) คุณภาพชีวิต

นักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักมวยไทยหญิง สังกัดค่ายมวยในภาคกลางของ
ประเทศไทย จ านวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
ผลการวิจัยพบว่า  

1. รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีความคิด ความเช่ือว่าการชกมวยจะน าไปสู่
ความส าเร็จได้นั้นต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ การฝึกซ้อม เพราะมวยเป็นกีฬาที่ต่อสู้เพียงล าพัง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะของชาติไทยด้วย มีคุณธรรมที่ยึดถือ คือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะท าให้ดีที่สุด ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย 
เคารพเช่ือฟังครู ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า มีแรงจูงใจในการมาเป็นนักมวยจากมีญาติเป็นนักมวย
สิ่งแวดล้อมท่ีใกล้ชิดกับมวย ได้ค่าตอบแทนมาใช้จ่ายและช่วยเหลือครอบครัว มวยเปิดโอกาสให้ได้เรียน ชีวิตและความเป็นอยู่
ของนักมวยไทยหญิงอาศัยอยู่กับครอบครัว หากเป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก ก็ต้องดูแลตนเอง ส่วนการใช้ชีวิตก็เป็น
เช่นเดียวกับวัยรุ่นไทยทั่วไปคือ เล่นกีฬา เรียนหนังสือ เล่นโซเชียล เที่ยวห้าง ฯลฯ การครองตนเป็นนักมวยจะเตรียมร่างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง ฝึกซ้อมทุกวัน เป้าหมายของนักมวยไทยหญิงด้านกีฬาคือ เป็นแชมป์ เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็น แชมป์
โอลิมปิก เป้าหมายชีวิต ต้องการเรียนระดับปริญญา มีอาชีพท่ีมั่นคง และสามารถปรับตัวกับยุคโลกาภิวัตน์ ได้ดีโดยรู้จักใช้และ
ระมัดระวังตัวในสื่อโซเชียล และรู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์ ทั้งด้านการเรียนและการชกมวย  
 2. นักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่เนื่องจากการชกมวยเป็น
กีฬาปะทะจึงมีผลกระทบต่อร่างกายบ้าง เช่น การเจ็บ ปวด แตก ฯลฯ ด้านสวัสดิภาพมีความปลอดภัยในชีวิตเพราะนักมวย
ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองหรือครู การเป็นหญิงที่แวดล้อมด้วยในวงการมวยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายก็ต้องคอย
ระมัดระวังดูแลตัวเองไม่ให้ถูกล่วงเกินทางเพศ ด้านการเรียน นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะมีผลการ
เรียนดี สถานศึกษาสนับสนุน อาจารย์เข้าใจสถานภาพการเป็นนักกีฬา มีเพื่อนช่วยเหลือ ฯลฯ นักมวยไทยหญิ งส่วนใหญ่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางบางคนต้องส่งเงินรายได้ไปจุนเจือครอบครัว และมีรายได้ไม่แน่นอน        
เพราะยังเป็นนักเรียนยังต้องพึงพาเงินใช้จ่ายประจ าจากทางบ้าน สถานภาพทางสังคมของนักมวยหญิงทุกคนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้อง การเป็นนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์มีปัญหา ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมไทยเท่ากับนักมวยชาย       
ไม่มีโอกาสขึ้นชกในเวทีมาตรฐาน เวทีชก มีน้อยมาก ได้รับค่าชกค่าตัวน้อยกว่านักมวยชาย ด้านการเรียนแม้ว่าส่วนใหญ่ ไม่มี
ปัญหาแต่การซ้อม การแข่งขันมีผลต่อเวลาเรียน นักมวยหญิงบางรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ การมีประจ าเดือนท าให้ซ้อมและ
แข่งขันได้ไม่เต็มที่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศแม้จะไม่มปีัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจน แต่การเป็นเพศหญิงท่ีอยู่ท่ามกลางเพศชายก็ต้อง
ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา  
 

ค ำส ำคัญ: นักมวยไทยหญิง,  มวยไทย, ยุคโลกาภิวัตน์  
  

                                                           
1 นักศกึษาหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1.) to study the lifestyles of woman muaythai in globalization 
2.) to study the quality of life of woman muaythai in globalization. The Sample groups of 30 students 
were selected by purposive selection or judgmental sampling The instruments used were interviews and 
focus groups. The statistical analyses were Description and Triangulation. 
 The results of this research were: 
 1. The woman muaythai studied believe that to be a successful in competition they must be 
responsible to practice so they can protect themselves when fighting. Be Strong of heart and body stay in 
good shape healthy and take care of themselves. Because when boxing they must fight alone. They 
understand that boxing is part of conserving the art of Thai culture also. 
 2. Woman muaythai in globalization have strong quality of life. Even though boxing is a 
dangerous sport. Sometimes they get hurt and have pain, their teachers or race. Most of woman muaythai 
have good grades and get a budget to support them of 2000-8000 baht some sent money to family 
woman muaythai in globalization still do not get the respect that male boxers get. They can’t fight in 
standard boxing stadium, not many stadiums to box, they get less money than male boxers. They have 
same problem of male boxers such as not enough time to study, a lot of work to be sent to teacher etc. 
However female boxers must be aware of possible sexual abuse also. 
 

Keywords: Wome n Muay Thai, MuayThai, Globalization. 
 
บทน า 
 มนุษย์เกิดมามีสัญชาตญาณของการต่อสู้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่รอดได้ ทั้งการต่อสู้เพื่อแสวงหาอาหาร สร้าง       
ที่อยู่อาศัย ป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยต่าง ๆ นานา แม้แต่ภัยจากมนุษย์ ด้วยกันเอง มวยเป็นการต่อสู้พื้นฐานของมนุษย์        
เป็นการต่อสู้มือเปล่า เป็นการต่อสู้ด้วยอวัยวะของร่างกาย มีการสืบทอดวิธีการต่อเนื่องมา ซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์ของมนุษย์        
จะมีวิธีการต่อสู้และสืบทอดกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรม มวยจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ       
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์เพราะมวยเป็นวิชาที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีระเบียบแบบแผนในการศึกษาและเป็น
ศิลป์เพราะมีเทคนิคการประยุกต์ใช้ที่เต็มไปด้วยวิธีการ กลยุทธ์ ลวดลายซึ่งยากที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้จนเจนจบ แต่ละคน      
แต่ละกลุ่มก็มีการพัฒนาเทคนิค วิธีการที่ไม่ซ้ าแบบกันมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น (เฉลิม อุ่นทอง, 2547)  
 ศิลปะมวยไทยตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในอดีตมีนักมวยไทยที่มีความสามารถและเช่ียวชาญในศิลปะแม้ไม้มวย
ไทยเป็นอย่างมากอาทินายขนมต้ม มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นแบบเฉพาะของไทย เป็นเครื่องป้องกันตัว เป็นเครื่องมือ      
ในการประกอบอาชีพได้ ในอดีตนักมวยจะได้รับการอบรมบ่มเพาะให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
พระมหากษัตริย์มีการสรรหาผู้มีความรู้ในศิลปะมวยไทยเข้าเป็นข้าราชบริพารหรือเป็นทหาร เช่น พันท้ายนรสิงห์ พระยาพิชัย
ดาบหัก เป็นต้น ดังปรากฏในต านานพระเจ้าเสือ มวยไทยส าคัญต่อประเทศชาติ ประเทศไทยได้ใช้วิชามวยไทยปกป้องการ
รุกรานจากชาติอื่น ๆ พระเจ้าตากสินและทหารกล้าใช้วิชามวยไทยกอบกู้ราชบัลลังก์จากพม่า มวยไทยจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่
อยู่คู่ราชบัลลังก์ ช่วยท าให้ชาติมีความมั่นคงทั้งความมั่นคงทางการเมืองและความมั่นคงทา งวัฒนธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540) 
 มวยไทยเป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ 
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ สะท้อนให้เห็นลักษณะสังคมไทยที่มีระเบียบแบบแผน มีกฎกติกาและมีกลวิธีที่ฉลาดในการ
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- การศึกษา - 361 

 

ป้องกันตนเองป้องกันบ้านเมือง การฝึกฝนมวยไทยนอกจากเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เช่น แขน ขา ล าตัวแล้ว ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ (2550) ยังเป็นการออกก าลังกายด้วย ปัจจุบันมีการฝึกและถ่ายทอดมวยไทยทั้ง
จากค่ายมวย และสถานศึกษาต่าง ๆ ก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชามวยไทยโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อป้องกันตัว เพื่อ
สุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรมไทย  
 ในอดีตนักมวยส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดมีการศึกษาต่ า แรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าสู่ การเป็นนักมวยคือปัจจัย 
ด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เพราะการเป็นนักมวยนั้นไม่ต้องมีการคัดเลือก ว่าต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเหมือนอาชีพอื่น ๆ เพียงใช้
พละก าลังเท่านั้น ดังที่ศิรินทิพย์ เทียนเงิน (2550) กล่าวถึงนักมวยไว้ว่า นักมวยจึงถูกมองว่าเป็นคนยากจนต้องใช้ร่างกายต่อสู้
กับความอดทน ความเจ็บปวดเพื่อแลกกับค่าตอบแทน ผู้ที่เข้ามาเป็นนักมวยไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายมวย       
ที่ต้องฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าจนกระทั้งเย็น    
 โลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนได้เชื่อมโยงหลอมรวมความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
โลกให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีสว่นท าลายพรมแดนระหว่างรัฐที่เป็นอุปสรรค
ขวางกั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
มวยไทย เป็นกีฬาเชิงอาชีพท่ีมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการแข่งขันทั้งในมิติของผลการแข่งขัน และมิติทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การเป็นอาชีพที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ มวยไทยจึงเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประจ า
ชาติ ไปเป็นกีฬา เป็นอาชีพท่ีสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้และเป็นท่ียอมรับในสังคม 
 สตรีไทยมีบทบาทส าคัญมาตั้งแต่อดตี ในทางการเมืองสตรีไทยในประวัติศาสตรห์ลายคนได้มีบทบาทในการสร้างชาติ
ไทย เช่น พระสุพรรณกัลยาพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสียสละพระองค์เป็นองค์ประกันที่เมืองหงสาวดี        
เพือ่แลกกับอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรที่จะมากอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์สตรีไทยหลายคนได้
มีบทบาทในการร่วมท าสงครามต่อสู้กับศัตรูเพื่อปกป้องบ้านเมือง เช่น คุณหญิงจันภรรยาเจ้าเมืองถลาง (ภูเก็ต) และนางมุก
น้องสาว ได้น าชาวบ้านต่อสู้ต้านทานกองทัพพม่าเมื่อครั้งสงครามเก้าทัพสมัยรัชกาลที่ 1 จนมีความดีความชอบได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็น ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทรตามล าดับ ในสมัยรัชกาลที่ 3 คุณหญิงโมภรรยาของปลัดเมืองนครราชสีมาได้ใช้
อุบายให้หญิงชาวบ้านเลี้ยงสุราอาหารแก่ทหารลาวท าให้กองทัพของ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ตายใจปล่อยปละละเลยความ
ปลอดภัยของค่าย เมื่อได้โอกาสก็น าก าลังคนท้ังหญิงและชายเข้าตอ่สู้กับทหารลาวจนบาดเจบ็ล้มตายจ านวนมากแตกทัพหนไีป 
และคุณหญิงโมไดร้ับการแต่งตั้งเป็นท้าวสรุนาร ีจากบทบาทของสตรีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงไทยได้มีการฝกึมวยไทยและใช้
มวยไทยเพื่อปกป้องตนเอง ปกป้องบ้านเมืองมาตั้งแต่อดีต มวยไทยจึงไม่ใช่การต่อสู้ส าหรับผู้ชายเท่านั้น และในปัจจุบันมีการ
ส่งเสริมให้ผู้หญิงมีสิทธิและเสรีภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในวงการมวยไทยมากขึ้น (ชัชชัย โกมารทัต และฟอง เกิดแก้ว , 
2525) มีการจัดการแข่งขันส าหรับผู้หญงิ เช่น รายการสุดสวยมวยโลกมผีู้สนใจติดตามชมไม่น้อย ท าให้ความนิยมของมวยหญิง
เพิ่มขึ้น เกิดพี่เลี้ยงนักมวยหญิงมีค่ายมวย ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการแข่งขันที่ให้ความสนใจ ให้ความส าคัญ ให้ความนิยมกับมวย
ไทยหญิง มากขึ้น 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มวยไทยเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ และมีความนิยมของมวยไทยหญิงเพิ่มขึ้น
แม้ว่าการแข่งขันมวยไทยหญิงจะน ารูปแบบวิธีการแข่งขันของมวยไทยซึ่งเพศชาย มาใช้โดยอนุโลมโดยที่ยังไม่มีข้อกฎหมาย 
ระเบียบวิธีการจัดการแข่งขันและกฎกติกามาเป็นการเฉพาะ วิเชียร สิงหปรีชา (2542) แต่ก็มี นักมวยไทยหญิงที่ประสบ
ความส าเร็จและล้มเหลวจ านวนมาก จึงเป็นที่น่าสนใจว่านักมวยไทยหญิงเหล่านี้มีแบบแผนการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิต
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างหรือไม่ อย่างไร ซึ่งในทางวิชาการยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาหาค าตอบอย่างชัดเจน
และเป็นระบบ ว่านักมวยไทยหญิงที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวนั้น มีแบบแผนการด าเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตอย่างไร 
รวมทั้งหลังจากเลิกชกมวยแล้ว นักมวยไทยหญิงเหล่านี้มีชีวิตอย่างไร ประกอบอาชีพอะไร มีสภาพเศรษฐกิจ และฐานะทาง
สังคมเปลี่ยนไป หรือไม่อย่างไร  
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงท าการศึกษานักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อหาค าตอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับมวยไทยหญิง ซึ่งจะท าให้ผู้หญิงที่เป็นนักมวยไทยอยู่หรือผู้หญิง ที่ก าลังจะเรียนรู้ศิลปะมวยไทยตลอดจนผู้สนใจ  
ในศิลปะมวยไทย สามารถน าความรู้หรือผลการศึกษาวิจัยไปใช้ ไปปรับปรุงแก้ไขตนเอง หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง      
กับมวยไทยหญิง รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของนักมวยไทยหญิงได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ 
 
ประโยชน์ของการวิจัย  
 1. ท าให้ทราบถึงวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของนักมวยไทยหญิง 
 2. หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักมวยไทยหญิงได้น าไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมให้มวยไทยหญิงได้มีวิถีชีวิต         
มีสวัสดิภาพ การด าเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักมวยไทยหญิงสังกัดค่ายมวยในภาคกลางของประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์ชกในการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ จ านวน 20 ครั้งขึ้นไป  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักมวยไทยหญิงจ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection หรือ Judgmental Sampling)  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักมวยไทยหญิงสังกัดค่ายมวยในภาคกลางของประเทศไทยท่ีมีประสบการณ์ชกในการ
แข่งขันระดับต่าง ๆ จ านวน 20 ครั้งขึ้นไป  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักมวยไทยหญิงจ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Selection หรือ Judgmental Sampling) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักมวย และใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการ
หลัก ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structured interviews) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured interviews) และแบบสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
 
วิธีเก็บและรวบรวมข้อมลู 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับนักมวย และใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interviews) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interviews) และแบบสนทนากลุ่ม 
(Focus group discussion) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิต ิ 
 เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต และการสนทนากลุ่ม แล้วได้น าข้อมูลมา
ตีความหมาย เปรียบเทียบการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบข้อมลูจากบุคคลที่เกีย่วข้อง (Member Checks) โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือสมาชิกในกลุ่มให้ข้อมูล
หลักฐานต่าง ๆ จากภาคสนามที่วิจัย (Audience members) ตรวจสอบความถูกต้อง ของหลักฐานทางข้อมูล และ
ผลงานวิจัยท่ีไดสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ การแสวงหาความรู ความจริงที่ปฏิบตัิการอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ   
 2. ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือทุกประเภท น ามาจ าแนกข้อมูล  (Typology Analysis) 
ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษาพร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลโดย ที่ผู้วิจัย การแสวงหาความเช่ือถือได้ของข้อมูลจาก
แหล่งที่แตกต่างกันซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นหลักดังนี้ การรวบรวมข้อมูล
เรื่องเดียวกันจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้รู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) คือ การศึกษาจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ ของข้อมูลหลายแหล่ง การใช้มุมมองทางทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีตรวจสอบซึ่งกันและกัน และถ่ายทอด เล่า 
ตรวจสอบระหว่างเพื่อนร่วมวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการวิจัย การเช่ือมโยงข้อมูลการวิจัย แบบสามเส้านี้ เพื่อ
สะท้อนให้เห็นข้อมูลหลักฐานและผลงานวิจัยโดยอาศัยการตีความหมายของข้อมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวมไดมีความไววางใจ
ไดวา มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ไดน าเสนอไป ซึ่ง ในทางปฏิบัตินั้นจะกระท าไดโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลากหลายแหลง (Data triangulation) หลากหลายวิธี (Methodological triangulation) และโดยนักวิจัยหลายคน 
(Investigator triangulation) ซึ่งจะมีรายละเอียดในแผนภูมิเพื่อที่จะตรวจสอบความไววางใจ ตลอด ถึงการเข้าถึงข้อเท็จจริง
ได (Fact) หรือ ปรากฏการณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยที่ผู้วิจัยต้องการสืบค้นค าตอบได้อย่างละเอียดครบถ้วนและ
ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน  
 
ผลการวิจัย 
1 สรุปรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์  
 1.1 ความคิด ความเช่ือ นักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีความคิด ความเช่ือว่าการชกมวยจะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ชีวิต มีเงิน มีโอกาสในการเรียนท้ังนี้ ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองแล้ว ฝึกซ้อมมาก ๆ ซ้อมอย่างเต็มที่เช่ือฟังโค้ช
ช่วยให้การชกมวยเกิดการบาดเจ็บน้อย ดังค ากล่าวที่ว่า “ซ้อมมากเจ็บน้อยซ้อมน้อยเจ็บมาก” “ตนเป็นท่ีพงึแห่งตน” “ใครจะ
ช่วยเราได้ขณะนั้นนักมวยหญิงทุกคนมีคติของการเป็นนักกีฬาที่ดีคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” นอกจากนี้ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง
นักมวยหญิงไทยก็รักและต้องการสืบสานศิลปะของชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า “มวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวแขนงหนึ่งที่มีเสน่ห์
ที่ควรรักษาและสืบทอดเอาไว้และส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การเป็นนักมวยเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทยและ
ยังเป็นการเผยแพร่ ให้ต่างประเทศได้ยกย่องช่ืนชมหญิงไทยด้วย” 
 1.2 คุณธรรมที่ยึดถือ คุณธรรมที่นักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ยึดถือ ประกอบด้วย ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ดังค าพูดที่ว่า 
“ตั้งใจท าวันนี้ให้ดีที่สุด ท าสิ่งที่ท าอยู่ให้เต็มที่ ตั้งใจฝึกซ้อม ตั้งใจชก” และส่วนใหญ่มีความขยันหมั่นเพียร เช่น “ขยัน 
พากเพียรเอาใจใส่ และซ้อมให้มากท่ีสุด” มีทักษะที่ดีจึงจะประสบความส าเร็จ คุณธรรมที่พบในนักมวยก็คือ การเคารพเช่ือฟัง
ครู ผู้ฝึกสอนให้มาก นอกจากน้ี ยังมีคุณธรรมที่พบในตัวนักมวยหญิง คือ ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ “ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ อย่าล้ม
มวย” “ไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่า” จึงพบในหมู่นักมวยหญิงด้วย 
 1.3 แรงจูงใจในการเป็นนักมวย นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักมวยจากการที่มีญาติเป็นนักมวย 
อีกปัจจัยหนึ่งของนักมวยไทยหญิงที่เข้าสู่การเป็นนักมวย คือ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับมวย แรงจูงใจบางส่วนมาจาก
เหตุผลทางเศรษฐกิจ คือการชกมวยก่อให้เกิดรายได้หรือค่าตอบแทน “เพราะการชกมวยได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวที่ฐานะ
ยากจน” หรือ “การเป็นนักมวยได้มีโอกาสเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ได้เรียนฟรี”  
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 1.4 ชีวิตและความเป็นอยู่ ชีวิตและความเป็นอยู่ของนักมวยไทยหญิงผันแปรไปตามที่พักอาศัยและผู้ที่อยู่ด้วย คือ 
หากพักอาศัยอยู่กับครอบครัว พอ่ แม่ ญาติ ไม่ว่าจะเป็นบ้านตนเองหรือบ้านเช่าก็ตาม พ่อแม่จะเป็นคนดูแลความเป็นอยู่ ส่วน
การใช้ชีวิตของนักมวยไทยหญิง ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับวัยรุ่นไทยทั่วไปคือ เล่นกีฬา ซ้อมกีฬา เรียนหนังสือ 
 1.5 การครองตนเป็นนักมวย นักมวยไทยหญิงต้องเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการฝึกซ้อมทุกวัน นอนให้
เพียงพอ ฟิตซ้อมให้แข็งแรง สมบูรณ์ ฝึกซ้อมตามตาราง  
 1.6 การมองอนาคต หรือเป้าหมายด้านการชกมวยของนักมวยไทยหญิงนักมวยที่ชกมวยให้เก่ง ชกมาก ๆ การมี
ประสบการณ์มากชัยชนะก็จะตามมาเอง จนถึงเป้าหมายที่อยากเป็นแชมป์รายการต่าง ๆ จนถึงแชมป์มวยไทยโลก เป็น
นักกีฬาทีมชาติ อนาคตหรือเป้าหมายด้านการเรียนระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนเป้าหมายของชีวิตของ
นักมวยไทยหญิงนั้นจะเน้นที่ความมั่นคงของชีวิตด้านการงานและค่าตอบแทนท่ีดี ต้องการมีสุขภาพร่างกายดี 
 1.7 การปรับตัวเข้ายุคโลกาภิวัตน์ นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่อายุไม่มาก ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถปรับตัวได้ดีกับ
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีรูปแบบการปรับตัว ให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในสังคมตามกระแส เหมือนวัยรุ่นทั่วไป นอกจากนี้ 
นักมวยไทยหญิงส่วนมากก็เห็นว่ายุคโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประโยชน์กับตนเองทั้งด้านการเรียนและ
การชกมวย พัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน น าเทคโนโลยีมาใช้ในวงการมวย ศึกษาเทคนิค และวิธีการแก้ทางมวย” รวมทั้ง “พยายาม
ศึกษาในอนาคต” 
 
2. สรุปคุณภาพชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์  
 2.1 สุขภาพ สุขภาพร่างกายของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีความสมบูรณ์แข็งแรง เพราะส่วนใหญ่มีการดูแล 
และบ ารุงรักษาร่างกายดี ฝึกซ้อมตามโปรแกรมตลอด จากความคิดที่ว่าซ้อมมาก เจ็บน้อยซ้อมน้อยเจ็บมาก และความเป็น
ผู้หญิงท่ีต้องระมัดระวังดูแลหน้าตาเป็นอย่างดี 
 2.2 สวัสดิภาพ นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่มักอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง หรือครูจึงมีความปลอดภัย ในชีวิตดี 
ระหว่างการฝึกซ้อมและแม้กระทั่งเมื่อไปแข่งขันชกมวยก็มักมีผู้ปกครอง พ่อ แม่ ติดตามไปดูแล ด้วยความเป็นเพศหญิงท่ีอยู่ใน
ค่ายมวยกับผู้ชายท าให้นักมวยหญิงทุกคนต้องระมัดระวัง ดูแลตัวเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับตนเองความปลอดภัยของร่างกาย 
ที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ “เพื่อนเคยโดนกอดเวลาซ้อมลงนวม เคยโดนจับหน้าอก ขณะนวด” เป็นต้น 
 2.3 การศึกษาของนักมวยไทยหญงิส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี แสดงให้เห็นว่าการเป็นนักมวยมีวินยั มีความรับผดิชอบ 
บทบาทการเป็นนักมวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นนักกีฬาของสถานศึกษา ส่วนปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้นกัมวยไทยหญิงสามารถ
เรียนได้ดี ไม่ม ี
 2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางพอมีพอกิน ในจ านวนนี้บางส่วนต้องส่งเงินรายได้ไปจุนเจือครอบครัว มีนักมวยหญิงส่วนน้อย
เท่านั้น ที่สถานภาพทางเศรษฐกิจดีเพราะครอบครัวฐานะดี มีบ้าน มีรถ นักมวยหญิงอีกส่วนหนึ่ง ที่ยังมีรายได้ไม่แน่นอน
เพราะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ท าให้ต้องพึงพาเงินใช้จ่ายประจ าจากทางบ้าน  
 2.5 การประกอบอาชีพและรายได้ของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่มีรายได้จากการชก
มวยเพียงพอ ท าให้มีเงินใช้จ่ายเพียงพอและเหลือเก็บส าหรับนักมวยหญิงที่ไม่มีภาระต้องส่งรายได้จุนเจือครอบครัว นักมวย       
ที่ได้เงินค่าตัวจากการชกมวยแต่ละครั้งสูงถึงแม้จะมีภาระต้องส่งเงินให้พ่อแม่ก็ยังสามารถใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้เพียงพอ 
แต่ก็มีนักมวยหญิงบางส่วนท่ีรายได้จากการชกมวยน้อยไม่เพียงพอในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจน 
 2.6 สถานภาพทางสังคมของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ สถานภาพทางสังคมของนักมวยหญิงทุกคนเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งที่สถานศึกษาและที่ค่ายมวย ในค่ายมวยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของค่าย ผู้ฝึกสอนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ดังนั้น โดยรวมด้านสถานภาพในสังคมของนักมวยหญิงจึงเป็นที่ยอมรับเข้ากับคนสังคมและอยู่ในสังคมได้ดี 
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 2.7 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ การเป็นนักมวยไทยหญิงนับว่ามีปัญหาอยู่มากเมื่อเทียบ
กับนักมวยชายที่มีและได้รับการยอมรับมายาวนานในสังคมไทย ปัญหาของนักมวยหญิงที่พบมว่า ด้านสิทธิความเท่าเทียมเมื่อ
เทียบกับนักมวยชาย นักมวยหญิงไม่มีสิทธิขึ้นเวทีมาตรฐาน เวทีใหญ่ เหมือนกับถูกกีดกัน แบ่งช้ันเวทีชก โปรแกรมการแข่งขัน 
สนามหรือเวทีชกส าหรับมวยหญิงมีน้อยมาก และนักมวยหญิงจะได้รับค่าชกค่าตัวน้อยกว่านักมวยชายเพศหญิงจะเสียเปรียบ
ด้านสรีระมากกว่าชาย การมีประจ าเดือนถึงแม้จะ ไม่กระทบรุนแรงกับการเป็นนักมวย บางคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี        
ก็สามารถฝึกซ้อมได้ ชกได้แต่ก็ไม่เต็มที่เหมือนภาวะปกติ ด้านสุขภาพ เพศหญิงอ่อนแอกว่าเพศชาย ขณะที่มวยเป็นกีฬาปะทะ 
ส่งผลกระทบกับร่างกายมากกว่าชาย มีเจ็บ มีแตก ปวดหลัง สมองกระทบกระเทือนจนมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ ด้านการ
ล่วงละเมิดทางเพศ แม้ว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นชัดเจนแต่การเป็นเพศหญิงที่อยู่ท่ามกลางกีฬาของเพศชายมาก่อน และ
ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและอยู่ในวัยรุ่น นักมวยหญิงจึงต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ด้านการเรียน นักมวยหญิง         
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องฝึกซ้อม ต้องเรียน และต้องมีโปรแกรมแข่งขันชกมวยเป็นระยะ แม้ว่านักมวยหญิง       
ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหา แต่ต้องยอมรับว่าการซ้อมเช้าซ้อมเย็นตามโปรแกรมการฝึกฝนก็ท าให้ร่างกายเหนื่อยล้าต้องการ
พักผ่อน และเมื่อต้องมีการแข่งขันขึ้นชกตามเวทีมวยต่าง ๆ ก็ท าให้ต้องหยุดเรียน มีผลต่อเวลาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
นักมวยหญิงบางรายที่ไม่สามารถปรับตัวได้ 
 
 สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 การด าเนินชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีความคิดความเช่ือว่าการที่จะประสบความส าเร็จนั้น ต้องมีความ
รับผิดชอบ ฝึกซ้อม มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ จิราพร แก้วศรีงาม (2547) ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตนักมวยไทยว่าผู้ที่จะประสบ
ความส าเร็จในอาชีพนักมวยไทยได้นั้น ต้องมีการฝึกซ้อม มีวิญญาณนักสู้ สอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์ คงแย้ม (2557) กล่าวว่า 
มวยไทยเป็นเกมกีฬาแห่งการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีช่วยเสริมศิลปะในการแสดงออกถึงความกล้าหาญ ความอดทน การรู้จักควบคุม
ตนเอง และที่ส าคัญที่สุด คือ ท าให้รู้จักการสร้างและแสวงหาโอกาสอย่างมีกติกา เป็นมารยาทที่ บ่งถึงความเคารพที่ให้ได้ทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น และ วิเชียร สิงหปรีชา (2542) พบว่า วิถีชีวิตและความส าคัญของมวยไทยนั้นมีการต่อสู้ด้วยความรักชาติ
ของนักมวยไทย นับได้ว่าวีถีชีวิตของมวยไทยจึงเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนไปด้วยความดีงามของคนทุกช้ันวรรณะเพราะมวยไทย
เป็นศิลปะประจ าชาติไทย 
 ด้านคุณธรรม นักมวยส่วนใหญ่มีคุณธรรมในการครองตนระหว่างที่เป็นนักมวยอยู่โดยยึดหลักธรรมที่ว่า ขยันซ้อม         
มีความอดทน รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้แพ้รู้ชนะ และรู้จักให้อภัย รู้แพ้ ชนะ รู้อภัย มีวินัย ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และ
เช่ือว่ามวยเป็นอาชีพที่ท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้ สอดคล้องกับเฉลิม อุ่นทอง, (2547, หน้า 149-152) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่องมวยไทยยุคโลกาภิวัตน์พบว่าผู้เรียนศิลปะมวยไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณครู อาจารย์ เคารพนับถือในตัวครู 
เคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้อง แรงจูงใจในการมาเป็นนักมวยจากการที่มีญาติเป็นนักมวย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับมวย การชกมวย 
ได้ค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้กับชีวิต ดังที่ วัฒน์ ภูไท (2550) ได้กล่าวว่า มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีใจรักความเป็นนักมวย 
สถานการณ์ของคนกลุ่มนี้อาจจะมีค่ายมวยอยู่ท่ีบ้านหรือใกล้เคียง หรือไม่ก็คุณพ่อเป็นนักมวยเก่าหรือญาติพี่น้อง เป็นต้นจึงท า
ให้เขาเหล่านั้นจ าเป็นต้องเป็นนักมวยไปโดยปริยาย และวินัย พลูศรี, (2555) ได้กล่าวว่ากีฬามวยไทยมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสามัคคีของคนในชาติ ความส าเร็จ ของนักกีฬาไทยในการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หรือความส าเร็จของนักกีฬาอาชีพเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่น เพื่อที่จะ
ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ นอกจากนี้ มวยไทยหญิงส่วนหนึ่งต้องการสืบสานศิลปะของไทยและ มีความชอบมวยไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับจิราพร แก้วศรีงาม (2547) ที่พบว่า “หากใจไม่รักหรือไม่มีความจ าเป็นจริง ๆ คงไม่มีใครมาเป็นนักมวย  
 ชีวิตและความเป็นอยู่ ผู้หญิงที่มาซ้อมมวยมาต่อยมวยจะเป็นความมุ่งมั่น และทุ่มเท ท าให้เธอมีภาวะความมี
ระเบียบวินัย คือต้องมีเป้าหมายชัดเจนและจริงจังไม่ใช่ท าอะไรเล่น ๆ เป็นกีฬาท่ีมีการปะทะและเขามาเล่นตามความถนัดหรือ
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ความสนใจเฉพาะบุคคลจนท าให้มวยเป็น ชีวิตชีวิตประจ าวัน มีระบบพัฒนาเพื่อต่อยอดศักยภาพและความสามารถที่สูงขึ้นคือ
ซ้อมน้อยเจ็บมาก ซ้อมมากเจ็บน้อยดังที่ วาสนา โล่สุวรรณ, (2558) นักมวยไทยอาชีพ ที่สามารถต่อสู้บนสังเวียนจนเป็น
นักมวยหมัด นักมวยเตะ นักมวยเข่า นักมวยศอก นักมวยอาวุธครบเครื่อง มีตัวตนเป็นนักมวยแชมป์เงินพัน นักมวยเงินหมื่น 
นักมวยเงินแสน ซึ่งล้วนแต่ถูกสร้างผ่านปฏิบัติการร่างกายที่แข็งแกร่ง ปฏิบัติการทักษะแม่ไม้มวยไทย  เทคนิคเชิงมวยไทย 
ควบคุมอาหาร และลดน้ าหนักโดยตัวเข้าองเช่ือโดยสนิทใจและไม่ตังค าถามจนตัวเขาเองนั้นเปรียบเสมือนร่างกายที่สยบยอม
ต่อความรู้กีฬามวยไทย สอดคล้องกับ จิราพร แก้วศรีงาม, (2547 ) ที่ว่า การฝึกซ้อม นักมวยที่ประสบความส าเร็จในอาชีพได้
ต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก เป็นประจ าสม่ าเสมอ เป็นคนท่ีมีระเบียบวินัยในตนเองอย่างสูงและการด าเนินชีวิต นักมวยเป็นอาชีพที่
ต้องใช้แรงกายเข้าแลกเพื่อให้ได้ชัยชนะเป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมา ยิ่งชนะมากเท่าไรช่ือเสียงและเงินทองก็จะยิ่งหลั่งไหลเข้ามา 
แต่การจะชนะได้มีทางเดียวคือการฝึกซ้อมอย่างหนัก ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ สอดคล้องกับ เสถียร เหลือง
อร่าม , 2525, หน้า 10- 18 และนิพนธ์ คันธเสวี, 2528) กล่าวว่า ความต้องการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับมนุษย์ทุกคนจะ
ขาดเสียมิได้ การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการในทางกายของมนุษย์ นี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขของสังคม 
วัฒนธรรม การฝึกอบรม สิ่งแวดล้อม ศาสนา เศรษฐกิจ  
 การครองตนเป็นนักมวยของนักมวยหญิงน้ัน มีความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมตามตารางที่ทางค่ายมวยได้จัดไว้มีระเบียบ
วินัย สร้างมีความพร้อมของร่างกายโดยการฝึกฝนขยันหมั่น เพียร ฝึกซ้อม ศึกษาเทคนิคการชกมวยต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมในการ
แข่งขันและได้รับชัยชนะ สอดคล้องกับ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล (2561 กุมภาพันธ์ 14) ได้กล่าวว่า การมีวินัยจะดีสอนได้และ         
ช้ีตัวอย่างให้เขาเห็น และจะเห็นผลได้ว่าการมีวินัยในตัวนักมวยถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยในการพัฒนาตนเองท าให้ประสบ
ผลส าเร็จ ในอาชีพนักมวย สอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการตามหลักการของเมอร์เรย์สามารถสรุปได้ดังนี้ โยธิน ศันสนยุทธ 
(2530) สรุปว่า ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) คือ ความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่ยากล าบาก 
ให้ประสบความส าเร็จ  
 เป้าหมายในอนาคตของนักมวยไทยหญิง เช่น การเป็นทีมชาติ เป็นแชมป์มวยไทยโลกแชมป์โอลิมปิก และเป็น
เจ้าของค่ายมวย ได้เรียนฟรี มีช่ือเสียง ท างานมีงานท าท่ีมั่นคงสอดคล้องกับ ภราดร สังกรแก้ว (2561 มกราคม 28) ที่ว่า การ
เป็นโค้ช ครูฝึก ก็เหมือนกับผู้ปกครองของเด็ก ต้องมีการวางแผนให้กับนักมวยการวางอนาคตว่าเขาควรจะไปอยู่ในจุดไหน 
ผลัดกันให้เขาบรรจุไดง้านท า ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อเลกิชกก็จะไปท างานตามที่ตนได้เรียนมาเท่านั้น และ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 
(2540) ได้กล่าวว่า การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ว่าคนเรามีความต้องการในชีวิตในด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงความ
ต้องการที่จะเอาชนะผู้อื่น มีการต่อสู้ ความต้องการเอกชนะฟันฝ่า ความต้องการที่จะยอมแพ้ ความต้องการที่จะป้องกันตนเอง 
ความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ต้องการการยอมรับ ต้องการรักษาช่ือเสียง เป็นความ
ต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว (Maslow, 1954)       
ที่พบว่าบุคคลมักดิ้นรนตอบสนองความต้องการขั้นต่ าสุดก่อน เมื่อไดรับการตอบสนองแลว จึงแสวงหาความความต้องการ 
มั่นคงปลอดภัย ต้องการความรักและการเป็นที่รัก ต้องการการยอมรับและยกย่องนับถือ ต้องการความส าเร็จซีง เป็นความ
ต้องการในข้ันสูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์  
 นักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีการปรับตัวเองตามสังคมตามยุคตามสมัยให้ได้ดี ให้มีความพร้ อมในการ
ด ารงชีวิตในสังคมโดยใช้เทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองในเรื่องการศึกษาเทคนิคและแก้ทางมวย และ
สื่อสารกับบุคคล สืบค้นข้อมูลทุกด้านที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม นักมวยหญิงก็ยังเห็นคุณค่าความเป็นไทย คนไทย รวมทั้ง
อนุรักษ์สืบทอดศิลปะของชาติไทยไว้ เป็นไปตามที่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ ลิขิต ธีรเวคิน (2548) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยของสังคมไทยปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล การไร้พรมแดนเนื่องจาก
การเดินทางและการไหลผ่านของพรมแดนในด้านความรู้และวิทยาการ การเกิดสมองกลและเทคโนโลยีขั้นสูงอันเป็น       
อารยธรรม สังคมไทยคนไทยก็พยายามปรับตัวให้ทันกับภาวะ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นต่าง ๆ มาตลอด เช่นเดียวกับ เฉลิม 
ทองอุ่น (2547) สรุปว่าโลกาภิวัตน์ท าให้สังคมไทยและคนไทยล้วนมีและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น  
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- การศึกษา - 367 

 

เครื่องช่วยย่นระยะทางให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและย่นเวลาให้ติดต่อกันได้โดยทันทีจนเวลาตามนาฬิกาเป็นแต่เพียงสิ่งสมมุติ              
เมื่อคน เทคโนโลยี วัตถุและอุปกรณ์ สารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ ไหลเวียนสอดแทรกไปทั่วทุกส่วน       
อย่างไร้ขีดจ ากัด และอารีย์ นัยพินิจ และคณะ (2557) กล่าวว่า การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก     
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ สร้างสิ่งอัศจรรย์แก่มนุษย์ และในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้เกิดด้านลบในหลากหลายประการ
ดังต่อไปนี้ เกิดความรู้สึกท้องถิ่นนิยม กระแสโลกาภิวัตน์สร้างความรู้สึกท้องถิ่นนิยมแทนที่อุดมการณ์ชาตินิยมเนื่องจากสังคม       
ยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคแห่งข่าวสาร ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนของ
ตนได้อย่างรวดเร็ว ปลุกจิตส านึกของประชาชนในท้องถิ่นให้รู้จักเห็นคุณค่าอนุรักษ์ รักษา และหวงแหนทรัพยากร               
ภายในท้องถิ่นของตน 
 
2. คุณภาพชีวิตนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์  
 นักมวยหญิงมีสุขภาพให้แข็งแรงเพราะได้เตรียมร่างกายมีความพร้อมเสมอ มีการบ ารุงร่างกาย มีการฝึกซ้อมที่ดี
ตลอดเวลา เวลาชกก็จะเจ็บน้อยหรือไม่เจ็บ ปกติดี แข็งแรง สมบูรณ์ไม่มีปัญหา ซึ่ง ต่วย และนายขยะ (นามแฝง) (2546)        
ได้กล่าวถึงประวัติมวยไทยว่า มวยไทยเป็นศิลปะที่อยู่ในแขนงหนึ่งของการศึกษาและการต่อสู้ป้องกันตัว การเล่นและการฝึก
จะต้องสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้มีความแข็งแรงอดทนและจิตใจต้องเข้มแข็ง จะต้องฝึกอย่างสม่ าเสมอเพราะในการต่อสู้
นั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี สัมพันธ์กับ วุฒิชัย วัฒนาคมประทีป (2550) ที่ว่า สุขภาพ
ของนักมวยส่วนใหญ่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการออกก าลังกายเป็นประจ าเนื่องจากเกิดความเคยชินกับการออกก าลังกาย          
ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของนักมวยไทยหญิงยุคโลกาภิวัตน์ มีความปลอดภัยในชีวิตดี แม้มวยจะเป็นกีฬา
ปะทะจนอาจท าให้บาดเจ็บ แต่หลังชกก็มีการดูแลร่างกาย ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย ส่วนความเสี่ยงเรื่องชู้สาวหรือ         
การถูกล่วงละเมิดนั้นมีน้อยมาก ภราดร สักกรแก้ว (2561) ได้กล่าวว่า เรื่องการนวดนักมวยหญิง ก็จะเป็นเพื่อนกันผู้หญิง
ด้วยกัน หรือไม่ก็จะเพื่อน ๆ ในค่ายนักมวยเขาซ้อมมวยด้วยกันสนิทกัน ไม่มีเรื่องการเกินเลย และนักมวยหญิงบางคน จะเป็น
หญิงทอม ไม่รู้สึกเรื่องเพศกับผู้ชาย เห็นผู้ชายเป็นพวกเดียวกัน กระนั้นการถูกล่วงละเมิดก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะความเพศ
หญิงที่ล้อมรอบด้วยผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเพศชาย ดังที่ พิทักษ์  ทองแผ่ ( 2560) ได้กล่าวว่า มี เทรนเนอร์ ในเมืองไทยเก้าสิบ
เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นผู้ชายหมด ในเรื่องของการสนิทสนมใกล้ชิด ซ้อมมวยกอดกด ถ้านักมวยไม่เข้าใจกัน กับโค้ช และโค้ชไม่มี
คุณธรรมก็ท าให้เป็นจุดบอดของนักกีฬาหญิงเหมือนกับว่าถูกรังแก เด็กนักมวยบางคนถึงกับย้ายค่ายหนี บางคนถูกล่วงละเมิด 
มวยค่อนข้างใกล้ชิดกัน ถูกเนื้อตัวกัน ท าให้เกิดเรื่องละเมิด  

นักมวยไทยหญิงส่วนใหญ่อยู่ในระบบการศึกษา การชกมวยควบคู่กับการเรียนอาจก่อให้เกิดปัญหาทางการเรียนได้ 
ผู้เกี่ยวข้องต้องให้การดูแล ช่วยเหลือส่งเสริมเพราะเป็นอนาคตที่ส าคัญหลังจากเลิกชกมวย สอดคล้องกับ ภรดร สังกรแก้ว 
(2561) ที่กล่าวว่า ต้องวางแผนว่าการตัดเกรดนักกีฬาควรจะอยู่ในระดับ ในกลุ่มที่เป็นนักกีฬาด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลการเรียน
ผ่านไปได้ด้วยดี มีอนาคตหลังจากเลิกชกมวย 
 ฐานะทางเศรษฐกิจนักมวยไทยหญิงมักมีรายได้จากการชกมวยไม่แน่นอน เงินเก็บไม่มี โดยเฉพาะที่ก าลั งศึกษา        
ที่ได้เงินจากการชกมวยก็ไม่มากและมีเวทีชกน้อย ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล (2561) กล่าวว่า กระแสของมวยหญิง ไม่เป็นที่นิยม
เท่ากับมวยชาย แต่ถ้าเป็นการออกก าลังกายผู้หญิงได้รับความนิยมมากกว่าผู้ชายแน่นอน และจิราพร แก้วศรีงาม (2547) ได้
กล่าวถึงวิถีชีวิตนักมวยไทยว่า นักมวยนั้นมีวิถีชีวิตที่ค่อนข้างล าบาก และ ชาญณรงค์ สุหงษา (2545) กล่าวว่าความส าคัญของ
มวยไทย ศิลปะมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ประจ าชาติเป็นมรดก ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สมควรอย่างยิงท่ีคนไทยทุกคนต้อง
ศึกษาหาความรู้และรักษาตลอดไป ท้ังนี้หากผู้ฝึกมวยไทยได้ฝึกอย่างจริงจังก็สามารถเป็นนักกีฬาที่ท ารายได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ ด้านสถานภาพทางสังคม นักมวยไทยหญิงได้รับการยอมรับและเข้ากันได้ดีกับบุคคลในวงการมวย เพื่อนให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องการเรียน ซึ่ง วุฒิชัย วัฒนาคมประทีป (2550) พบว่า นักมวยได้รับเกียรติ การยอมรับ ยกย่อง ศรัทธาอยู่ใน
ระดับดีมาก มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม ได้การยอมรับ ยกย่องศรัทธาจากสังคมด้วยดีเสมอ  
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- การศึกษา - 368 

 

 สภาพปัญหาที่เกิดจากการเป็นนักมวยไทยหญิง ประการหนึ่งที่ส าคัญคือเวทีชกส าหรับมวยหญิงมีน้อย นักมวย
หญิงไม่มีสิทธิเข้า ขึ้นเวทีมาตรฐาน เหมือนกับถูกกีดกัน แบ่งช้ัน ได้รับค่าชกค่าตัวน้อยกว่าผู้ชายผู้หญิงจะเป็นการเสียเปรียบ
ด้านสรีระมากกว่าชาย นักมวยหญิงไทยจึงต้องการโอกาส ต้องการการสนับสนุนของผู้ใหญ่เพื่อเป็นก าลังใจในการชกมวย และ        
ท าให้มวยหญิงให้เป็นที่นิยมเหมือนมวยชายให้วงการมาสนับสนุนมวยหญิงให้มากกว่านี้ ปัญหาด้านร่างกายช่วงมีรอบเดือน        
ไม่สะดวก ท าให้ฝึกซ้อมได้ไม่ สอดคล้องกับ แอน ดอร์ท (Ann Dort, 2004 ) ที่ว่า การที่ผู้หญิงถูกกีดกันออกจากการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแข่งขันมวยไทยนั้น เป็นประเพณีความเช่ือดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทย ที่มองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งอัปมงคลเป็นสิ่งที่จะ
ท าให้ความขลังของสังเวียนและของขลังที่อยู่ในตัวนักมวยชายนั้นสูญสิ้นไป และสังคมแสดงเจตนาที่ชัดเจนในการกีดกันและ
แบ่งแยกนักมวยหญิงและนักมวยชายโดยการจัดให้นักมวยหญิงขึ้นชนบนสังเวียนหลังจากที่การแข่งขันของนักมวยชายจบลงแล้ว
เท่านั้น แต่ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปลี่ยนไป และแอน ดอร์ท ได้ท านายไว้ว่าบทบาทของผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยจะ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จนสามารถมีบทบาทที่เท่าเทียมกันกับบทบาทของผู้ชายได้ในอนาคต สัมพันธ์กับ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล 
(2561) ได้มองว่ามวยหญิงถือเป็นการส่งเสริมเป็นการเสมอภาคในการชก เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้หญิงก็สามารถชกมวยได้ ผู้หญิงสามารถ 
ฝึกมวยเป็นศิลปะป้องกันตัวได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่การชกบนเวทีเป็นถ้าสนับสนุนให้มากขึ้นไปได้อยากเพราะมันมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง แต่ถ้าเป็นการสนับสนุนในยุคโลกาภิวัตน์นี้ น่าจะเป็นไปในลักษณะการออกก าลังกายอีกด้านหนึ่งมากกว่า  
 
ข้อเสนอแนะ 

1 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยช้ินนี้ คือกลุ่มผู้หญิงเข้ามามีบทบาทต่อการชกมวยไทย เพราะผู้หญิงเริ่ม          
มีความสนใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมของมวยไทย ดังนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับนักมวยไทยในกลุ่มผู้หญิงยังขาดอยู่ จึงน่าจะมี
การศึกษาเรื่องบทบาทต่อการเป็นนักมวยไทยของผู้หญิง  
 2. ควรศึกษาชีวิตของนักมวยไทยหญิงหลังเลิกชกมวย ในท่ัวทุกภาคของประเทศไทยเพื่อดูผลการเปรียบเทียบของ
สภาพสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่มผีลกระทบต่อการด าเนนิชีวิต เพื่อวางแผนการด าเนินชีวติของนักมวยไทยหญิงใน
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน 
 3. ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามผลระยะยาวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ของนักมวยไทยหญิงหลังเลิกชกมวย เนื่องจากปัจจุบัน
ได้มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป จึงเห็นควรท า การศึกษาเพื่อเป็นสิ่งที่
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส าคัญตลอดจนน า ผลการวิจัยที่ได้ไปวางแผนปรับปรุง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชีวิต
นักมวยไทยหญิงที่ดีขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยมี
สมมติฐานของการวิจัย คือ 1) ระยะทางจากภูมิล าเนาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS 2) ปัจจัย
ด้านบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS มากที่สุด กลุ่มประชากรศึกษาคือ 
นักเรียนผู้สมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษาจ านวน 102 คน ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามระหว่างที่นักเรียนรอ
สอบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระยะทางจากภูมิล าเนาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS 
เป็นไปตามสมมติฐาน คือ ระยะทางจากภูมิล าเนาที่เพิ่มขึ้นจะมีจ านวนนักเรียนมาสมัครสอบน้อยลง โดยนักเรียนร้อยละ 
33.33 ที่มาสมัครสอบนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในรัศมี 12 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัย ในขณะที่นักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งมีระยะทางเฉลี่ยมายังมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 84.7 กิโลเมตรนั้น มีจ านวนผู้มาสมัครสอบที่น้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 
24.51 2) ปัจจัยจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษามากที่สุดซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีว่าปัจจัยด้านบัณฑิตเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
 

ค ำส ำคัญ:  TCAS สังคมศึกษา  การตัดสินใจ 
 
Abstract 
 This research aims to study the decision pattern in Social Studies TCAS admission, has 2 
assumption which are 1) distances from the students’ hometown to the university are affecting to the 
number of applicants. 2) demands from the employers are the factor that impacted applicants’ decision. 
Popultion of this research are 102 students who apply to studying in this curriculum. The data collected 
by questionaires during the applicants waiting for the interview. Results of the research, 1) distances from 
the students’ hometown to the university are affected to the number of applicants in the way of the 
increasing distances will be decreasing the number of applicants. 33 percentages of students who apply 
to this curriculum are living within 12 kilometers around the university. On the other hand, students who 
live in Suphan Buri Province, 84.7 kilometers to the university, apply to this curriculum about 24.51 
percentages. 2) demands from employers factor are not the most influence factor for the applicants’ 
decision because the applicants decided to apply from the perception of the university’s ranking factor. 
  

Keywords: TCAS, Social Studies, Decision 
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บทน า 
ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสภาพสังคมอยู่เสมอ โดยระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบกลางหรือแอดมิดช่ัน (Admissions) มีการใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 – 2560 
เป็นไปตามการพิจารณาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนจากระบบสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Entrance Examination) เป็น
ระบบการรับเข้า (Admissions)  

โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลีกเลี่ยงการสอบเพิ่มเติม หรือหากมีการสอบ
เพิ่มเติมก าหนดให้ไม่เกิน 3 วิชา โดยก าหนดองค์ประกอบ ดังนี้ GPAX ร้อยละ 10, GPA (กลุ่มสาระ) ร้อยละ 20, O-NET ร้อย
ละ 35-70, A-NET และ/วิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา ร้อยละ 0-35 เมื่อด าเนินการใช้ระบบกลางไปได้สักระยะหนึ่งจึงมีการปรับ
การก าหนดองค์ประกอบของระบบการสอบคัดเลือก Admissions อีกครั้งในปีการศึกษา 2553 ดังนี้ GPAX ร้อยละ 20, O-
NET (8 กลุ่มสาระ) ร้อยละ 30, GAT (General Aptitude Test) ร้อยละ 10-50 และPAT (Professional Aptitude Test) 
ร้อยละ 0-40 อย่างไรก็ตามระบบการสอบคัดเลือก Admissions ส่งผลให้มีการสอบซ้ าซ้อนหลายครั้ง ท าให้นักเรียนเสีย
ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป และระบบท าให้นักเรียนสามารถสอบได้หลากหลายมหาวิทยาลัย น าไปสู่การกันสิทธิ์ที่นั่งภายใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าเป็นอย่างมาก  

จากปัญหาที่พบนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ท าการพิจารณา
รูปแบบการรับเข้าศึกษาในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันของระบบการคัดเลือก โดยน าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai niversity Central Admission System : TCAS) มาเริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เข้าร่วมตาม
แนวทางใหม่นี้ด้วย โดยรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบ TCAS นั้นมีหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ 1) นักเรียนควรอยู่ใน
ห้องเรียนจนจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก และ 3) 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพือ่บริหาร 1 สิทธ์ิของผู้สมัคร  

ส าหรับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ในปีการศึกษา 2561 นั้น แบ่งออกเป็น 5 รอบ คือ 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติ
และข้อเขียน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบ Admission และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ (สมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 2561)  

ในกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนั้น ได้มีนักเรียนสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ทางด้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก็ได้มีการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยผ่านระบบกลาง TCAS ในปีการศึกษา 2561 เช่นกัน 
โดยเริ่มรับคัดเลือกแบบการยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) รอบที่ 1 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จ านวนรับนักศึกษา 3,180 คน 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560) 

จากประเด็นข้างต้น ทางสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่ง
เป็นสาขาวิชาที่ท าการผลิตบัณฑิตครูออกสู่ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาขาวิชาที่มีนักเรียนเลือกสมัครสอบเข้าศึกษา
เป็นจ านวนมาก จึงต้องการที่จะศึกษารูปแบบการตัดสินใจของนักเรียนในการสมัครสอบ TCAS เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการรับสมัครและเตรียมพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่
เข้ามาเรียนในหลักสูตรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษารูปแบบการตัดสินใจในการสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ระยะทางจากภูมิล าเนาของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS 
  2. ปัจจัยด้านบัณฑิตเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS มากที่สุด 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม จากนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ ์TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษา 
รอบที่ 1 เท่านั้น 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร 
  การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS ครั้งที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 102 คน 
  2. แบบสอบถาม 
  การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเบื้องต้นผู้สมัครสอบในลักษณะเลือกตอบ ได้แก่ เพศ โรงเรียน แผนกการเรียน เป็นต้น 
  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ ในลักษณะการให้คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
   5 คะแนน มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
   4 คะแนน มีผลต่อการตัดสินใจมาก 
   3 คะแนน มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง 
   2 คะแนน มีผลต่อการตัดสินใจน้อย 
   1 คะแนน มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
  โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามระหว่างการรอเรียกสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้การเก็บแบบสอบถามนั้นไม่มีการบันทึก
รายชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามและไม่มีผลต่อคะแนนสอบแต่อย่างใด 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ 
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 : แสดงภูมลิ าเนาของนกัเรียนที่มาสมัครสอบ     

ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ ระยะทาง (ก.ม.) 
นครปฐม 34 33.33 12.3 
สุพรรณบุร ี 25 24.51 87.4 
กาญจนบุร ี 9 8.82 64.1 
สมุทรสาคร 8 7.84 62.8 
ราชบุร ี 7 6.86 49.5 
นครราชสมีา 3 2.94 308 
ประจวบครีีขันธ์ 3 2.94 262 
ชุมพร 2 1.96 433 
สมุทรสงคราม 2 1.96 68.5 
เชียงใหม ่ 1 0.98 704 
เพชรบุร ี 1 0.98 106 
กรุงเทพมหานคร 1 0.98 60.8 
ขอนแก่น 1 0.98 498 
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ภูมิล าเนา จ านวน (คน) ร้อยละ ระยะทาง (ก.ม.) 
ชลบุร ี 1 0.98 154 
ชัยภูม ิ 1 0.98 383 
นครศรีธรรมราช 1 0.98 761 
สุรินทร ์ 1 0.98 482 
อุทัยธาน ี 1 0.98 195 
รวม 102 100.00  

 

 จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1 พบว่านักเรียนที่มาสมัครสอบ TCAS สาขาวิชาสังคมศึกษาจ านวน 102 คนนั้น ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 24.51 ตามล าดับ ซึ่ง
รวมกันได้มากถึงร้อยละ 57.84 ล าดับที่ 3 คือ จังหวัดกาญจนบุรีมีจ านวนนักเรียนที่มาสมัครสอบคิดเป็นร้อยละ 8.82 ล าดับ
ถัดมาคือจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี มีจ านวนนักเรียนที่มาสมัครสอบคิดเป็นร้อยละ 7.84 และ 6.86 ตามล าดับ โดย
จะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมที่เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งสิ้น ซึ่งมีความสะดวกต่อการเดินทาง จึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการตัดสินใจของนักเรียน
ในการเข้ามาสมัครสอบครั้งนี้ 

 
ภาพที ่1 : แผนที่ภูมิล าเนาของนักเรียนท่ีมาสมัครสอบ 
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ภาพที ่2 : แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภูมิล าเนากับจ านวนผู้สมคัรสอบ 

 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิล าเนากับจ านวนผู้สมัครสอบนั้น ท าการวิเคราะห์โดยใช้ระยะทางจากศาลา
กลางของแต่ละจังหวัดมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นตัวแทนของระยะทางจากภูมิล าเนาของนักเรียน โดยอาศัยค่า
ระยะทางที่ใกล้ที่สุดจากโปรแกรมกูเกิ้ลแมป (Google Map) ผลการค านวณค่าสหสัมพันธ์ได้ค่า r = -0.452 ซึ่งหมายความว่า 
มีค่าสหสัมพันธ์ทางลบ ดังภาพที่ 2 เมื่อระยะทางระหว่างภูมิล าเนาของนักเรียนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพิ่มขึ้น 
จ านวนนักเรียนท่ีจะมาสมัครสอบจะมีจ านวนที่ลดลง 
 
ตารางที่ 2 : แสดงจ านวนประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ     

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 25 24.51 
หญิง 77 75.49 
รวม 102 100.00 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่ให้ความสนใจในการสมัครสอบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาสังคมศึกษา 3 ใน 4 ของนักเรียนที่ตอบได้ท าการแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 102 คน นั้นเป็นนักเรียนเพศหญิงร้อย
ละ 75.49 ขณะที่นักเรียนเพศชายมีจ านวนทั้งสิ้นเพียงร้อยละ 24.51 เท่านั้น 
 
ตารางที ่3 : แสดงแผนกการศึกษาของนักเรียนและผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม     

แผนกการศึกษา จ านวน ร้อยละ ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 
วิทย์-คณิต 31 30.39 3.06 
ศิลป-์ค านวณ 20 19.61 2.95 
ศิลป-์ภาษา 18 17.65 3.01 
ศิลป-์สังคม 14 13.73 3.17 
อื่น ๆ 19 18.63 3.03 

รวม 102 100.00 3.04 
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เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนกการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของนักเรียนผู้สมัครสอบจากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ม
นักเรียนที่มาสมัครสอบนั้นส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในแผนกวิทย์-คณิต มากที่สุดจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.39 ของ
จ านวนนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนแผนกศิลป์-ค านวณ จ านวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.61 ของจ านวนนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมด ล าดับที่ 3 คือนักเรียนที่เรียนแผนกศิลป์-ภาษา มีจ านวนทั้งสิ้น 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.65 ของจ านวนนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมด ในขณะที่นักเรียนที่เรียนแผนกศิลป์-สังคม นั้นอยู่ในล าดับที่ 4 มี
จ านวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 ของจ านวนนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมด ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า สาขาวิชาสังคม
ศึกษานั้นเป็นสาขาวิชาทางด้านสายศิลป์-สังคม แต่จากข้อมูลแบบสอบถามนั้นปรากฏว่านักเรียนที่มาสมัครสอบส่วนใหญ่มิ
ได้มาจากกลุ่มนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในแผนกศิลป์-สังคม  

ทั้งนี้เมื่อท าการพิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มาสมัครสอบ พบว่าค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาเฉลี่ย
สะสมของนักเรียนทั้งหมดอยู่ที่ 3.04 โดยนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนกศิลป์-สังคม มีค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมสูง
ที่สุด อยู่ที่ 3.17 รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนกวิทย์-คณิต มีค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.06 
ในขณะที่กลุ่มนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมน้อยที่สุด คือนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนกศิลป์ -ค านวณ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 

 
ตารางที ่4 : แสดงเหตุผลในการเลือกสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

เหตุผลในการเลือกสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่ือเสียงของหลักสูตร 23 22.55 
อาชีพในอนาคต 54 52.94 
หลักสตูรตรงตามความสนใจ 98 96.08 
ค าแนะน าของครูอาจารย ์ 17 16.67 
ค าแนะน าของครอบครัว 11 10.78 
ค าแนะน าของเพื่อน 3 2.94 
อื่น ๆ 1 0.98 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มนักเรียนท่ีเลือกสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 96.08 นั้นตัดสินใจเลือก

สอบเพราะหลักสูตรของสาขาวิชาสังคมศึกษาตรงตามความสนใจ ในขณะที่เหตุผลที่มีนักเรียนเลือกล าดับรองลงมาคือ เหตุผล
ทางด้านอาชีพในอนาคตหลังจากส าเร็จการศึกษามีจ านวนร้อยละ 52.94 ซึ่งต่างจากล าดับที่ 1 มากถึงร้อยละ 43.14 ล าดับที่ 
3 คือเหตุผลเกี่ยวกับช่ือเสียงของหลักสูตร มีนักเรียนเลือกอยู่ร้อยละ 22.55 ในขณะที่กลุ่มนักเรียนที่ให้คะแนนเหตุผลจากการ
แนะน าของบุคคลรอบตัว ได้แก่ ครูอาจารย์ ครอบครัว และเพื่อน ๆ ของนักเรียนอยู่ที่ร้อยละ 16.67, 10.78 และ 2.94 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากสถิติเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษานั้น
อ้างอิงเหตุผลมาจากปัจจัยภายในท่ีผู้สมัครประเมินด้วยตนเองมากกว่าปัจจัยภายนอกท่ีผู้อื่นแนะน าแก่ผู้สมัคร 

 
ตารางที ่5 : แสดงช่องทางในการรับทราบข่าวสารการสมัครสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

ช่องทางในการรับข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 73 71.57 
กิจกรรม Road Show 3 2.94 
สื่อออนไลน ์ 27 26.47 
ป้ายประกาศ 10 9.80 
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ช่องทางในการรับข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

การแนะแนวจากครูที่โรงเรียน 74 72.55 
เพื่อน ๆ ท่ีโรงเรียน 15 14.71 
ศิษย์ปัจจุบัน 13 12.75 
อื่น ๆ 1 0.98 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าการแนะแนวจากครูที่โรงเรียนของนักเรียนยังคงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารการรับ

สมัครสอบ TCAS ให้กับนักเรียนมากที่สุด ร้อยละ 72.55 ในขณะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าว
การที่ส าคัญเช่นกันโดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 71.57 ซึ่งน้อยกว่าปัจจัยการแนะแนวจากคุณครูที่โรงเรียนอยู่เพียงร้อยละ 
0.98 เท่านั้น ส่วนปัจจัยด้านสื่อออนไลน์นั้นสามารถแจ้งข่าวการรับสมัครไปยังนักเรียนได้เพียงร้อยละ 26.47 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าช่องทางการแนะแนวจากคุณครูที่โรงเรียนและช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครสอบ 
TCAS ได้มากท่ีสุด เนื่องจากการแนะแนวของคุณครูนั้นสามารถน าเสนอข้อมูลและย้ าเตือนเกี่ยวกับเรื่องเวลาและเอกสารที่ใช้
ในการสมัครสอบให้แก่นักเรียนได้โดยตรง ในขณะที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับนักเรียน
ได้เนื่องจากเป็นการน าเสนอข้อมูลส าคัญทั้งหมดและช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการค้นหาข้อมูลได้เป็นอย่างดี 

 
ตารางที ่6 : แสดงหมวดวิชาที่นักเรียนมีความถนัด จ าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

หมวดวิชาท่ีถนัด เพศชาย ร้อยละ (ชาย) เพศหญิง ร้อยละ (หญิง) รวม ร้อยละ 

ภูมิศาสตร ์ 6 24.00 25 32.47 31 30.39 
ประวัติศาสตร ์ 16 64.00 35 45.45 51 50.00 
ปรัชญาและศาสนา 4 16.00 19 24.68 23 22.55 
รัฐศาสตร ์ 2 8.00 7 9.09 9 8.82 
เศรษฐศาสตร ์ 4 16.00 12 15.58 16 15.69 
กฎหมาย 0 0.00 5 6.49 5 4.90 
คณิตศาสตร ์ 1 4.00 4 5.19 5 4.90 
ภาษาต่าง ๆ  1 4.00 2 2.60 3 2.94 
อื่น ๆ 0 0.00 2 2.60 2 1.96 

  
จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนที่สมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษาทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่มีความถนัดในวิชาหมวด

ประวัติศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 50.00 รองลงมาคือหมวดวิชาภูมิศาสตร์ร้อยละ 30.39 ส่วนล าดับที่ 3 คือ หมวดวิชาปรัชญา
และศาสนา ร้อยละ 22.55 ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามเพศจะพบว่า เพศชายมีความถนัดในวิชาหมวดประวัติศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 
64.0 รองลงมาคือหมวดวิชาภูมิศาสตร์ร้อยละ 24.00 และหมวดวิชาปรัชญาและศาสนาอยู่ในล าดับที่ 3 ร้อยละ 16.00 
ในขณะที่เพศหญิงมีความถนัดในวิชาหมวดประวัติศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 45.45 รองลงมาคือหมวดวิชาภูมิศาสตร์ร้อยละ 
32.47 และหมวดวิชาปรัชญาและศาสนาอยู่ในล าดับที่ 3 ร้อยละ 24.68 ในขณะที่หมวดวิชาทางด้านภาษาต่าง ๆ นั้น ทั้ง
นักเรียนชายและหญิงมีความถนัดรวมกันเพียงร้อยละ 2.94 เท่านั้น 
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ตารางที ่7 : แสดงปัจจัยส่งเสริมด้านอื่น ๆ ในการมาสมัครสอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
ปัจจัยส่งเสริมด้านอื่น ๆ มี (คน) ร้อยละ ไม่มี (คน) ร้อยละ 

มีญาติที่ก าลังศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 49 48.04 53 51.96 
มีเพื่อนมาสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษา 42 41.18 60 58.82 
มีเพื่อนมาสมัครสอบสาขาวิชาอื่น ๆ 30 29.41 72 70.59 

  
จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนท่ีมาสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษานั้นร้อยละ 48.04 หรือกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่ง

ของผู้สมัครสอบทั้งหมดต่างมีญาตทิี่ก าลังศึกษาหรอืส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งสิ้น ในขณะที่นักเรียน
ที่มาสมัครสอบร้อยละ 41.18 ต่างก็มีเพื่อนมาสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษาด้วย ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีเพื่อนมาสมัครสอบใน
สาขาวิชาอื่น ๆ น้ันมีเพียงร้อยละ 29.41 เท่านั้น 
 
ตารางที ่8 : แสดงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษา X ̄ S.D. ความหมาย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัที่ดีที่สดุ อันดบั 2 ของประเทศไทย 4.47 0.61 ส่งผลมาก 
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 4.15 0.65 ส่งผลมาก 
คุณวุฒิและจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 4.30 0.61 ส่งผลมาก 
บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสังคมศึกษา เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 4.10 0.74 ส่งผลมาก 
การมีงานท าของศิษย์เก่า 4.06 0.74 ส่งผลมาก 
ความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา 4.14 0.83 ส่งผลมาก 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสตูร 3.88 0.74 ส่งผลปานกลาง 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลการตัดสินใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
ผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ปัจจัยเรื่องผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก webometrics ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีท่ีสุด อันดับ 2 ของประเทศไทยส่งผลต่อการตัดสินใจมากเป็นล าดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 คะแนน 
รองลงมาคือปัจจัยเรื่องคุณวุฒิและจ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชามีผลต่อการตัดสินใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจล าดับที่ 3 ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.15 คะแนน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตลอดหลักสูตรส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.88 คะแนน 
 
 สรุปและอภิปรายผล 
  1. ระยะทางจากภูมิล าเนาของนักเรียนมีผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ TCAS เป็นไปตามสมมติฐาน โดยเป็น
ความสัมพันธ์เชิงลบ กล่าวคือ เมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นจ านวนผู้สมัครสอบก็จะลดลง ท้ังนี้เนื่องจากในพ้ืนท่ีที่ห่างไกลออกไปนั้นจะ
มีแรงดึงดูดจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเลือกไปสมัครสอบ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนั้นแทนหรือที่เรียกว่า
ขอบเขตบริการนั่นเอง ซึ่งเมื่อสังเกตจากกรณีของนักเรียนจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่แม้ว่าจะมีระยะทางจากภูมิล าเนาที่ไกลกว่า 
จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรแีต่กลับมีจ านวนนักเรียนที่มาสมัครสอบมากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น
ไม่มีมหาวิทยาลัยหลักไปตั้งอยู่ท าให้ขอบเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสามารถขยายเข้าไปในพ้ืนท่ีได้นั่นเอง 
  2. ช่องทางการรับข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบ TCAS ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังคงเป็นช่องทางแบบดั้งเดิมคือ 
การแนะน าของครูแนะแนวและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยการแนะน าของครูแนะแนวนั้นเป็นช่องทางที่เข้าถึงนักเรียนได้
ค่อนข้างมากและตรงตามความสนใจของนักเรียน ส่วนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นช่องทางพื้นฐานในการน าเสนอ
ข้อมูล เมื่อนักเรียนมีความต้องการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบมักจะค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ แต่ช่องทางสื่อ
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ออนไลน์ประเภทอื่น ๆ นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ดีเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะว่าสื่อออนไลน์นั้นมีปริมาณข้อมูล ที่
ค่อนข้างมากและไม่มีการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบระเบียบ ท าให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้นในหากทาง
สาขาวิชาต้องการน าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร จึงควรน าเสนอผ่านทางช่องทางของครูแนะแนวประจ าโรงเรียนและ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาให้เต็มที่เสียก่อน จากน้ันค่อยพยายามเผยแพร่ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบสาขาวิชาสังคมศึกษามากที่สุดคือ ปัจจัยจากผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีนักเรียนและผู้ปกครองรับรู้ผา่นทางช่องทางต่าง ๆ จึงส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ
มากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีว่า ปัจจัยด้านบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสอบ 
มากที่สุด อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยด้านบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั้นมีลักษณะที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็น
ผลได้ชัดเจนจากมุมมองของนักเรียน และประเด็นเรื่องการมีงานท ายังเป็นประเด็นในอนาคตจึงเป็นปัจจัยที่ไม่ค่อยส่งผลต่อ
การตัดสินใจสมัครสอบมากนัก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรรวบรวมข้อมูลผู้สมัครสอบ TCAS ให้ครบทั้ง 5 รอบ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการ
ตัดสินใจสมัครสอบ และขอบเขตบริการของสาขาวิชาว่านักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาตอ่น้ันมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจังหวัดใดบ้าง และควร
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งเมื่อนักเรยีนสอบผ่านและท าการรายงานตัวเข้าศึกษา เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนต่อไป 
 ส่วนประเด็นด้านสื่อออนไลน์นั้น ทางสาขาวิชาสังคมศึกษาควรท าการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตร ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมทั้งภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ลงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา รวมทั้งควรเพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใน
การน าเสนอข้อมูลด้วย เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อกับทางด้านสาขาวิชา 
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