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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธี
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู ดวยการสรางความคิดรวบยอด และท่ี
ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ     

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงกําลังศึกษายูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  
2549 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายกจํานวน 79 คน โดยวิธีการสุมอยางงายแบงเปน  
2  กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 41 คน ไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรู ดวยการสรางความคิดรวบยอด และกลุมควบคุมจํานวน 38 คน ไดรับวิธีสอนแบบปกติ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 2) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
ปกติ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ4) แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ในการหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test แบบIndependent 
Samples) 
 
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยพเิศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง  สูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
2. เจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง   ดีกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to compare English learning achievement and attitude 
of Mathayom  Suksa 3 students taught by  the communicative  approach integrated with  concept  
attainment  and  by conventional  method.   
 The samples of this study were 79 Mathayomsuksa 3 students during the first semester of the 
2006 academic year at Pak Phli Wittayakarn School, Nakhon Nayok province, selected by using Sample 
Random Sampling Technique and divided into two groups.  The first group, the experimental group, 
consisted of 41 students was taught by the communicative approach integrated with  concept  attainment 
method. The other group, the control group, consisted of 38  students was taught by the  conventional  
method. The instruments used in this study were : (1) lesson plans for communicative  approach English 
integrated with  concept  attainment,  (2) lesson plans for conventional method, (3) the English learning 
achievement test, and (4) a questionnaire on attitude towards English learning. They were constructed by 
the researcher. Data, analyzed by statistic package of social science, were mean, standard deviation, t-test 
for independent samples. 
 The results of the research were as follow : 
 1.  The English learning achievement of the experimental group was higher than that of 
the control group at the .05 level of significance. 
 2.  The attitude towards English learning of the experimental group was better than that 
of the control group at the .05 level of significance. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ประการแรก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกสังกัด 
จากการประเมินของหนวยงานตางๆ และการประเมินระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียรวม 
ท่ัวประเทศต่ํากวารอยละ 50 ประการท่ีสอง ผลจากการประเมินระดับชาติคะแนนดานการคิดวิเคราะห
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ตํ่ามาก  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก, 2547) สามารถพูดไดวาเด็กไทยคิดวิเคราะหไมเปน 
และใชภาษา อังกฤษส่ือสารไมได ประกอบกับปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการ
สอน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีมาตรการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห และใหสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ลดปญหาการทองจํา (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เปนสําคัญ 
 
คําสําคัญ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีมีตอการเรียน การสรางความคิดรวบยอด    
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 วิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิด 
รวบยอด   และวิธีสอนแบบปกติ มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเจตคติท่ีดีตอ 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนตางกันอยางไรสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด   
และวิธีสอนแบบปกติ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 
และวิธีสอนแบบปกติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด   
และวิธีสอนแบบปกติ ตามหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Your Turn 3, Dynamic English 1 และหนังสือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวจังหวัดนครนายก   
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 ระยะเวลาในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห ๆ ละ 1 ช่ัวโมง  
เม่ือรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวใชเวลาท้ังส้ิน 17  สัปดาห โดยเร่ิมทําการทดลอง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนปากพลี 
วิทยาคาร จังหวัดนครนายก จํานวน 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 115 คน ซ่ึงจัดนักเรียน 
แบบคละความสามารถทางการเรียนใหอยูในระดับใกลเคียงกันท้ัง 3 หองเรียน 

  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร ไดจากการสุมตัวอยางอยางงายโดยใชวิธีจับฉลากจํานวน 2 หองเรียนจาก 3 หองเรียนแลวนํา  
2 หองเรียนมาจับฉลากเพื่อเลือกหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลองประกอบดวยนักเรียนจํานวน41 คน  
ใชวิธีสอนท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด และอีกหองเรียนหน่ึงเปนกลุม
ควบคุม ประกอบดวยนักเรียนจํานวน 38 คน ใชวิธีสอนแบบปกติ 
 2.  ตัวแปรในการวิจยั 

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 
 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนซ่ึงมี 2 วิธีคือ1) วิธีสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริม กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 2) วิธีสอน
แบบปกติ  

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
และเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ    
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบดวย 1)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด            
2)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 4)   แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด ท่ีใชกับกลุมทดลอง และ แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ท่ีใชกับ
กลุมควบคุม  ประกอบดวยแผนจํานวน 15 แผนโดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ 
มีผูเช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อแกไขปรับปรุงจากนั้นนําแผนการสอน
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ท่ีปรับปรุงแลวทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
เพื่อแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน ตอจากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 30 คน  
แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย   คาอํานาจจําแนกของแบบวัดแตละขอ และหาคาความเช่ือม่ัน 
ท้ังฉบับ จากสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 :123 ) 
  แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน  30  ขอ  ใชมาตรวัดของลิเคิรท 
ผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544 และทฤษฎีเจตคติท่ีมี 3 องคประกอบคือ ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และ
ดานพฤติกรรม โดยขอความจะเปนเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ดาน หลังจากนําเสนอ
คณะกรรมการวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ  5  ทาน และปรับปรุงแลวนําแบบวัดเจตคติไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 34  คน หาคา อํานาจจําแนกโดยใชสถิติทดสอบที และหาคา 
ความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach,1973)   

 3.2 การวิเคราะหขอมูล   
 3.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยรวม และจําแนกรายทักษะ 4 ทักษะ ใชสถิติทดสอบที กรณี
กลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test แบบ Independent Sample) (Winer, 1971) 
 3.2.2 การเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยรวมและจําแนกรายดานใชสถิติทดสอบที กรณีกลุมตัวอยาง 2  กลุม 
ท่ีเปนอิสระตอกัน  (t-test แบบ  Independent Sample) (Winer, 1971) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย 
การสรางความคิดรวบยอด  กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยนักเรียนท่ี ไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  เม่ือจําแนกรายทักษะ 4 ทักษะ ไดผลการวิจัยดังนี้ 

1.1 นักเรียนท่ีไดรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด   กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง  ดานทักษะการอาน และทักษะการเขียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี ไดรับการสอนตามแบบปกติ 
 1.2  นักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดานทักษะการพูด ไมแตกตางกัน  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริม
กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดีกวา
นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน 5 ดาน ไดผลดังนี้  

2.1 นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
การสรางความคิดรวบยอด  มีเจตคติดาน 1) ความกระตือรือรน ความสนใจในการเรียน2) ความรู
ความสามารถในการใชภาษา 3) การเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 4) กิจกรรม 
การเรียนการสอน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
 2.2 นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
การสรางความคิดรวบยอดและนักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ มีเจตคติดานการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม  ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอดมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนท่ีไดเรียน
ภาษาอังกฤษมาแลวเปนเวลาหลายปและรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริม
กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอดท่ีพัฒนาข้ึน  จากการรวมแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับแนวคิดท่ีเนนความรูความเขาใจกฎเกณฑไวยากรณภาษา  เสริมดวย
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูความคิดรวบยอด เปนแนวความเช่ือใหมท่ีเช่ือวา ถาใหนักเรียนไดเรียนรู
กฎเกณฑไวยากรณอยางแจมชัด  แลวจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกใชความรูทางภาษาน้ันเพื่อการ
ส่ือสารมากเพียงพอ นักเรียนจะสามารถพัฒนาการใชภาษาส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
มีการใชภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสม สอดคลองกับนิพพิทา กุลชิต (2536)  
ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหานักเรียน  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษตํ่าและตอบสนองหลักสูตรใหม
ท่ีเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแสวงหาความรูโดยใชรูปแบบการสอนเพื่อใหเกิด
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มโนมติของ Bruner สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ผลการวิจัยสรุปวา 
การสอนโดยใชรูปแบบการสอนเพื่อใหเกิดมโนมติ  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ สูงกวาการสอนตามคูมือครู 
 จากการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดจําแนกเปน   
4 ทักษะ ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง  ผลการวิเคราะหขอมูล
นักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง  สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  ท้ังนี้ อาจเปน  เพราะ
กลุมทดลองฝกทักษะการฟงจากการท่ีครูนําเสนอตัวอยางประโยคท่ี ใช  และไมใช หลายประโยค  
ใชเวลาฝกในข้ันตอนนี้นานกวาข้ันตอนอ่ืนๆ  และไดดูภาพ ประกอบ เช่ือมโยงเร่ืองราว จนเกิดความคิด
รวบยอดและฝกใชข้ันตอนท่ี 1-3 จนเขาใจและสามารถตอบคําถามได แสดงบทบาทสมมุติซํ้าๆ จนจําได  
เขาใจความหมายไดแมนยํา สวนนักเรียนกลุมควบคุมฝกทักษะการฟงจากการอานประโยคของครู   
เทป เปนการบอกเนื้อหาท่ีจะเรียนโดยตรงไมไดเกิดจากการคิดเปรียบเทียบดวยตนเอง นักเรียนจึงไม
คอยต้ังใจฟงเทาท่ีควร สอดคลองกับกับกฎแหงการฝกหัดของธอรนไดคท่ีวา การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือ
กระทําซํ้า ๆ  บอยๆ  เปนการสรางความม่ันคงของการเรียน  ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทน
ถาวร  การท่ีผูเรียนนําส่ิงท่ีไดเรียนรูไปใชอยูเสมอก็จะทําใหเกิดความชํานาญคลองแคลว (ปรียาพร    
วงคอนุตรโรจน, 2534) และสอดคลองกับงานวิจัยของ  เพ็ญแข  วงศสุริยา (2546) และนนทพร  ภูวรัตน  
(2546)   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการพูด ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ
วา นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ดานทักษะการพูดไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก ทักษะการพูดเปนทักษะท่ีแสดงออก 
(Productive Skill) เปนการส่ือสาร 2  ทาง มีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมจากการฟงท่ีเขาใจแลวพูดโตตอบ
กลับไป ซ่ึงเปนผลออกมาจากความสามารถโดยธรรมชาติ ไมเหมือนทักษะการฟง  การอาน  และการ
เขียน  ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีรับรู  (Receptive Skill)  มีการส่ือสารทางเดียว  และอีกประการหนึ่งกิจกรรม
การเรียนการสอนของวิธีสอนท้ังสองกลุม   มุงเนนการสอนเพื่อการส่ือสารใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงออกทางภาษาในลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน  
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม พัฒนาการพูดโดยบทบาทสมมุติ   และในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการทดลองดวยตนเองนักเรียนท้ังสองกลุมจึงมีโอกาสไดฝกทักษะการพูดไมแตกตางกัน  สงผล
ใหนักเรียนสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการพูดไมแตกตางกัน แตระดับความสามารถ
ในการพูดของนักเรียนท้ังสองกลุมเพิ่มข้ึนกวา กอนทดลอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ  นารี  นาจวง  
(2541)  และสุกัญญา   ศิลประสาท (2544)     
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 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอาน  ผลการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏวานักเรียนกลุมทดลอง  มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม ท้ังนี้
อาจจะเปนเพราะในข้ันตอนของการนําเสนอเนื้อหา ใหตัวอยางท่ี “ใช”  และ “ไมใช”  จะตองใชส่ือ
อุปกรณมาประกอบการสอนมาก  เปนส่ือท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือเห็นแลวสามารถแยกความแตกตางได 
สอดคลองกับประโยคท่ีอาน อาจเปนภาพ ของจริง ในเร่ืองของส่ือการเรียนนั้นโรสเบอร ร่ี 
(Roseberry , 1985) กลาววาส่ือการเรียนจะมีผลตอความสามารถทางการอานของผูเรียนมาก เปนส่ิง
ท่ีทําใหผูเรียนไดรูจักวิเคราะหลักษณะหรือชนิดเนื้อความได  และจะทําใหเขาใจในส่ิงท่ีอานไดเปน
อยางดี สอดคลองกับ อารี  พันธมณี (2534) ท่ีกลาววา  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนเปน
ส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี  เวทไธสง (2544) 
 4.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะการเขียน  ของกลุมทดลอง สูงกวากลุม
ควบคุม  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในการที่จะเขียนเพื่อส่ือความหมายไดนั้นนักเรียนตองมีความรูท้ังในเร่ือง
ความหมาย ไวยากรณ และอักษรวิธี สามารถจําความรูมาใชใหถูกตองตามสถานการณ และมีทักษะใน
การเขียน    การสอนโดยใชรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึน เนนสอนไวยากรณโดยเฉพาะ  จึงทําให
สามารถพัฒนาการเขียนไดดีกวาในระยะเวลาเทากัน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Jerome Bruner  
(อางในมาลินี จูฑะรพ, 2537: 124) ท่ีวา “กระบวนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียน เรียนไดผลดีในระยะส้ันคือ
การสอนแกนหรือสาระของวิชานั้นๆ” 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด มีเจตคติตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดีกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสราง
ความคิดรวบยอด  ทุกข้ันตอนของการสอน   ผูสอนกับผูเรียนตองมีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
เรียนโดยการตอความ  เสริมความคิดท่ีผูเรียนตองการพูด  เขียน  หรือแสดงออกทางความคิดตางๆ  เพื่อ
การส่ือสาร  จึงเปนสาเหตุใหการปฏิบัติทางภาษาของผูเรียนประสบความสําเร็จไดงายและรวดเร็วข้ึน   
(เสาวลักษณ  รัตนวิชช, 2533) การชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ผูเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน  ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   สอดคลองกับผลการทดสอบของริชารด  และ บารทเล็ท(Walker, Richard & Bartlett , 1984)  
กุศยา  แสงเดช (2537) และโชติกา ศรีถาวร (2543)  ซ่ึงใชการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ,5 และ 6 การที่นักเรียนประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ กิจกรรมใดๆ ยอมทําให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ พอใจ และเรียนอยางมีความสุข เกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนยอมอยากเรียนรู
ตอไป  (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน , 2534 )   
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 จากการวิเคราะหขอมูลจําแนกรายดาน 5 ดาน สรุปผลการวิจัยวา นักเรียนกลุมทดลอง  
มีเจตคติดานความกระตือรือรน สนใจในการเรียน ดานความรูความสามารถในการใชภาษาดานการเห็น
ประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ  และดานกิจกรรมการเรียนการสอนดีกวานักเรียนกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนท้ังสองกลุม 
ใชภาษาส่ือสารโดยใชเหตุการณท่ีเหมือนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีลักษณะเปนเกม การแสดงบทบาท
สมมุติ หรือกิจกรรมที่ใชในการสนทนา ในชีวิตประจําวันเพื่อการส่ือสาร เนื้อหาอาจใหเด็กสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ท หนังสือจากหองสมุดเปนแหลงในการเรียนรู ใชคนควาเพื่อนํามาใชในการ
ส่ือสารตอไป การเขียน คําศัพท ประโยค ความหมายของคําและประโยค รวมถึงการใชเคร่ืองหมาย 
วรรคตอนในการปฏิบัติกิจกรรม แตนักเรียนในชนบทไมคอยมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
มากนัก ไมมีชาวตางชาติมาใหฝกพูด และแหลงเรียนรู ท่ีจะใชแสวงหาความรูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติในดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูในระดับท่ีใกลเคียง
กันท้ังสองกลุม คะแนนเฉล่ียของเจตคติ  ท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม  
จึงไมแตกตางกัน แตก็มีการพัฒนาดีข้ึนกวากอนเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไปในการเรียนการสอน  สามารถนํากระบวนเรียนรูดวยการสรางความคิด
รวบยอด   ไปสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึนโดยเฉพาะ
ทักษะการอาน และการเขียน  ผูท่ีจะนําวิธีสอนนี้ไปใชควรจะศึกษาใหมีความเขาใจชัดเจน เกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของเร่ืองท่ีจะสอนเปนอยางดี  จํานวนนักเรียนในช้ันเรียนไมควรมากเกินไป  และการ
จัดกิจกรรมกลุมควรคละนักเรียนท้ังออน ปานกลาง และเกงอยูในกลุมเดียวกันเพื่อฝกความสามัคคี  
ชวยเหลือกัน  สงผลถึงเจตคติท่ีดีตอวิชาเรียน 
 ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน  ควรเตรียมความพรอมใหนักเรียนคุนเคยกับกระบวนการ
เรียนรูความคิดรวบยอด เชน ใหนักเรียนเลนเกม “ใช” – “ไมใช”  กับความคิดรวบยอดงายๆ  
เปรียบเทียบพืช กับสัตวเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบหาลักษณะเฉพาะ ของความคิดรวบ
ยอดท่ีซับซอนอยางมีทิศทาง  ควรทดลองในระดับช้ันอ่ืนๆ หรือในการวิจัยคร้ังตอไป ควรลดเวลา 
ในข้ันตอนการฝกความคลอง ไปเพิ่มเวลาข้ันตอนการส่ือสารใหมากท่ีสุด ควรมีเทคนิคการนําเสนอ
ตัวอยางท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนาย  ควรใชกิจกรรมเสริมแรง เชน บวกคะแนน
เพิ่ม  ใหรางวัลเปนส่ิงของท่ีไมแพงนัก ใหคําชมเชย  ยกยอง ฯลฯ กับผูท่ียกตัวอยางดวยตนเองได ทําให
นักเรียนสนใจ  ต้ังใจมากข้ึน  ครูผูสอนควรกระตุน  และสงเสริมการแสดงออกของนักเรียนโดยการ
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แสดงความสนใจและยอมรับความคิดของนักเรียน เพื่อฝกความกลา ชวงเวลาท่ีนักเรียน ไมอยากรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนสูงท่ีสุด  คือ เวลาระหวาง 11.00-12.00 น. ซ่ึงเปนเวลาท่ีนักเรียนเร่ิมหิว ไมมี
สมาธิในการเรียน   ควรหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลานี้ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย  ควรศึกษาผลการใชรูปแบบวิธีสอนระหวางวิธีสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด และวิธีสอนแบบปกติ  ท่ีมีตอ
ความสามารถในการพูด  และเจตคติ ของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันอ่ืนๆ  และทดลองใชกับ
นักเรียนท่ีเรียนออน  โดยปรับปรุงตัวอยางใหงายข้ึน  และชัดเจนข้ึน 
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