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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Active Learning Activities Combined with English
Communication Skills Training Packages That Promotes Learning
Achievement and Creative Thinking of Prathom Suksa 5 Students
เยาวลักษณ์ ภวะโชติ1
Yaowaluk Pawachot1
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภ าพและศึกษาดัช นีประสิทธิผ ลของกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ภ าษาอังกฤษแบบเชิงรุ ก ประกอบกั บชุดฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และเพื่อ เปรีย บเทีย บ
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก
ประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร จานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสาร แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนประถมศึกษาปี ที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูตร E1/E2 สูตร E.I และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ The Wilcoxon matched – pairs signed – ranks
test ผลการวิ จั ย พบว่ า แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก ประกอบกั บ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิ ทธิภ าพเท่ากับ 79.96/77.14 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด มีค่าดัช นีประสิ ทธิผ ล เท่ากับ 0.6678 หรือ มี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 66.78 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์
และมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: การเรียนรู้แบบเชิงรุก, ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,
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Abstract
The purposes of this research were to study the effectiveness and to study the
effectiveness index of active learning activities combined with the English communication skills
training packages and to compare ability to communicate in English, creative thinking and
attitudes towards learning English of Prathom Suksa 5 students between before and after
studying with active learning activities combined with English communication skills training
packages. The sample group included 14 of Prathom Suksa 5 students at an elementary school
in Phichit Province. The research instruments were the active learning activities plans, the
English communication skills training packages, the attitude test towards learning English, and
the creativity test. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and hypothesis testing using the Wilcoxon matched – pairs signed – ranks test
statistics. The results of the research showed that the active learning activity plan combined
with the English communication skills training packages had the efficiency equal to 7 9 . 9 6 /
7 7 . 1 4 which was higher than the specified criteria; the effectiveness index was 0 . 6 6 7 8 or
66.78% of learning progress; and students’ ability to communicate in English, creative thinking
and attitude towards learning English after studying were higher than before studying at the
level of .01 significance.
Keywords: Active learning, English communication skills training packages, Learning
achievement, Creative thinking
บทนา
ภาษาอัง กฤษมีบ ทบาทส าคัญ ในการดาเนินชี วิต เพิ่ม มากขึ้น เพราะเป็ นภาษาสากลที่ใ ช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก และเป็นภาษาที่ใช้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเกี่ยวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน รวมทั้งการศึกษาต่อ ล้วนจาเป็นต้องใช้การสื่อสาร
ผ่านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ภาษาอังกฤษยังเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น.6) จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในโลก
กว้าง โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระหลัก มี
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตร และกาหนดสมรรถนะของผู้เรียนที่ต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารร่วมกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพราะทักษะเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีความก้าวหน้าในอนาคต โดยเป้าหมายสาคัญคือมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อในระดับ ที่สู งขึ้น รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒ นธรรมอัน หลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ า ยทอดความคิ ด และวั ฒ นธรรมไทยไปยั ง สั ง คมโลกได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.190)
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หลักการสาคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี ผลการเรียนรู้ มีทักษะ
การสื่ อสาร และมี เจตคติ ที่ดี สามารถใช้ภ าษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ ต่างๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึก ษาต่อในระดับ ที่สู งขึ้น รวมทั้ง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อ งราวและวัฒ นธรรมอั น
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ ายทอดความคิ ดและวั ฒ นธรรมไทยไปยังสั ง คมโลกได้อย่า ง
สร้างสรรค์ (อติกานต์ ทองมาก, 2552, น.1-5) การสอนภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์หลักต้องการให้ผู้เรียน
สามารถนาภาษาไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ชีวิตจริงได้อย่างมีความหมาย ในบริบทของสถานการณ์ที่มี
ความหมายสอดคล้ องกับ หน้ าที่ของภาษา และต้องการให้ ผู้ เรียนมีความสามารถใช้ภ าษาสื่ อสารได้อย่ าง
เหมาะสมกับสภาพของสังคม อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า
นั กเรี ย นยั งไม่ป ระสบผลส าเร็ จ เท่าที่ควร นักเรียนไม่ส ามารถใช้ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่สามารถประยุกต์
คาศัพท์ให้เป็นประโยชน์สนทนาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีปัญหาด้านการฟัง (พรสวรรค์ สีป้อ, 2550, น.1)
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมของประเทศ ปรากฏว่านักเรียนไทยมี
คะแนนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย 30.01 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อเทียบกับปี 2560 นักเรียน
ไทยมีคะแนนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย 33.13 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.95 คิดเป็นร้อยละ
9.80 และเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียนมีคะแนนรายวิชา
ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย 40.31 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2558)
แม้ว่าแนวโน้มคะแนนจะสูงขึ้น แต่ยังต่ากว่าร้อยละ 50 โดยคะแนนสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารมีคะแนนต่า
ที่สุดเท่ากับ 39.16 คะแนน สอดคล้องกับคะแนนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
พบว่า คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษก็อยู่ในระดับเดียวกับผลการทดสอบระดับชาติ (สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2560, น.79) และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตะพานหิน ปีการศึกษา 2560 (กองการศึกษา เทศบาลตะพานหิน, 2560, น.37) ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
34.80 โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปเพียงร้อยละ 6.22 เท่านั้น ซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับที่ต่ามาก สะท้อนให้เห็นว่าความสามารถในด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังตกต่าเช่นเดิม โดยเฉพาะ
วิชาภาษาอังกฤษ ที่ควรจะต้องหันกลับมาทบทวนหลักสูตร วิธีการสอน เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่ า งของผู้ เ รี ย น เน้ น การเรี ย นรู้ ภ าษาโดยการบู ร ณาการเนื้ อ หา สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี
ความหมายกับ ผู้ เรี ย นเพื่อ ให้ จ ดจ าและดึง ความรู้ออกมาใช้ด้ว ยการสร้างสรรค์แนวคิดในการสื่ อสารเพื่ อ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น (ลัดดา หวังภาษิต, 2557, น.6-7) เน้นการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีส่วนสัมพันธ์กับการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จัดกิจกรรมที่ เอื้อต่อความสัมพันธ์ของผู้เรียน และ
สร้างสถานการณ์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน (อติกานต์ ทองมาก,
2552, น.23) สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะเป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้ลงมื อกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว (Wanner, 2015, pp.154-163) ต้องจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการแก้ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดขึ้นสู ง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ (หน่ว ยศึกษานิเทศก์
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) ผู้เรียนมีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการเรียน ผู้เรียน
ได้คิดและตัดสิ นใจจากการพูด ฟัง อ่าน และเขียน การสะท้อนความรู้ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาและการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (พรรณิ ภ า กิ จ เอก, 2550, น.18) การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ท าให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ความหมาย ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์
เดิมที่มี (Peko & Varga, 2014, pp.59-75) มีการแยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มีสามารถประเมิน
ต่อเติมและสร้างแนวคิดของตนเอง ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีทักษะที่สามารถเลือกรับข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีระบบ โดยผู้สอนเป็นผู้สร้างสถานการณ์ชี้แนะประสบการณ์และอานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และช่วยยกระดับผลเรียนรู้
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและมีความรู้ที่คงทนสามารถนาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต (พรรณิภา กิจเอก, 2550,
น.18)
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นการเรียนรู้ที่เน้น
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารที่สามารถสร้างโอกาสสู่ทักษะอาชีพในชีวิตจริง แต่อย่างไรก็ตามการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ยังเป็นแนวทางใหม่สาหรับครูผู้สอนและผู้เรียน และกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ค่อนข้างยืดหยุ่นทาให้การกากับเวลาให้เป็นไปตามแผนค่อนข้างยาก จึงจาเป็นต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีทิศทางและกากับเวลาในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ผู้ เรียนได้
องค์ความรู้ในภาษาอังกฤษตามวัตถุประสงค์ ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อในการนาเสนอเนื้อหาตามสถานการณ์ต่างๆ
ที่สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนปฏิบัติมาสู่ความรู้ในรายวิ ชาได้มากขึ้น (กิดานันท์ มะลิทอง, 2548, น.277)
โดยเฉพาะชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ
ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้ มีเวลาคิดไตร่ตรองจนเกิดองค์ความรู้ฝังลึก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ประเสริฐ สาเภารอด (2552, น.16) ได้สรุปประโยชน์ของชุดฝึกทักษะว่า ชุดฝึกทักษะที่ใช้ในการ
เรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน ทาให้ได้รู้จักการแสวงหาความรู้ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหา
เรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดฝึ กทักษะสามารถช่ว ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ
ความถนัด ความสนใจ สร้างความพร้อม และความมั่นใจให้แก่ครูผู้สอนทาให้ครูสอนได้เต็มประสิทธิภาพ
จากความสาคัญของปัญหาการเรียนรู้ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่กิจกรรมการเรียนรู้ไม่
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น (Active) ทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆ เช่น
ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
ผู้ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบเชิ ง รุ ก ประกอบกั บ ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ ที่ ส่ ง เสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ความสามารถในการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น และเป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนให้นาไปพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. เพื่อเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับ
ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 95 คนประกอบด้วย 5 ห้องเรียน โดยแบ่ง
ห้องเรียนแบบคละความสามารถให้นักเรียนแต่ละห้องมีพื้นฐาน ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างกัน
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ประสบปัญหาสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัยอย่างชัดเจน คือ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดและมีความสมัครใจในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึ ก
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

e-Journal of Education Studies, Burapha University
Vol.2 No.4 October – December 2020

58

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งออกได้ ดังนี้
3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก จานวน 15 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง
พัฒ นาขึ้น ตามแนวคิดการจั ดการเรี ยนรู้ เชิงรุกที่สังเคราะห์ ขึ้นจากนักวิช าการหลายท่าน ประกอบด้วย 5
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 3 ขั้นการแบ่งปันความรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นการทบทวนความรู้ และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและนาไปใช้
3.2 ชุดฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ จานวน 15 ชุด เป็นชุดฝึ กที่เน้นการปฏิบัติโ ดยให้
นักเรียนร่วมมือกันเรียนรู้ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้
3.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
3.4 แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบเขียน
ตอบและการทดสอบปฏิบัติการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการฟัง
2) ด้านการพูด 3) ด้านการอ่าน และ 4) ด้านการเขียน
3.5 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก. ประกอบด้วยแบบทดสอบย่ อย 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การสร้างภาพ
(Picture construction) จานวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 การเติมภาพให้สมบูรณ์ (Picture Completion) จานวน 10
ข้อ และชุดที่ 3 การใช้เส้นคู่ขนาน (Parallel Line) จานวน 10 ข้อ การวาดภาพจากเส้นคู่ขนานที่กาหนดให้
จานวน 10 คู่
3.6 แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. ขั้นตอนการดาเนินการทดลอง
3.1 แนะนาเกี่ยวกับวิธีการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
3.2 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ
แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับ
ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ จนครบทุ ก แผน โดยผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งเรี ย นโดยการตรวจ
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 ท าการทดสอบหลั ง เรี ย น (Post-test) ด้ ว ยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
แบบทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามเจต
คติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ตามลาดับดังนี้
1. นาคะแนนการทดสอบระหว่างเรียนและคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้ว ยสู ตร E1/E2 ในการวิจั ย ครั้ งนี้ มีเกณฑ์กาหนดไว้ 75/75 และวิเคราะห์ ห าดัช นีประสิ ทธิผ ลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนและความคิดสร้างสรรค์ โดยคานวณตามสูตรการหา E.I.
2. ทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการ
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และเจตคติ ต่ อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ ของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุด ฝึกทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้สถิติ The Wilcoxon matched – pairs signed – ranks test
3. วิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาไปแปลความหมายค่าระดับตาม
เกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์ของเบสท์ (Best 1981) ดังต่อไปนี้
1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ามาก
1.50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า
2.50 - 3.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก
ผลการวิจัย
1. แผนการจั ด กิจกรรมการเรี ย นรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึ กทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.96/77.14 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กาหนดไว้ร้อยละ 2.5 ขึ้น
ไป ถือว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นี้มีประสิทธิภาพสูงมาก และค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6678
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่เรียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มีความก้าวหน้าในการเรียนหรือมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.78 ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ที่อยู่ในระดับมาก
2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ระหว่างก่อนและหลังเรียน
รายการ
เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

19.43

ค่าเฉลี่ย Sum of Ranks Sum of Ranks
หลังเรียน (Negative)
(Positive)
23.29

0.00

105.00

Z

Sig.

-3.309

.05

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่า
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ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการคิดคล่องแคล่ว ด้านการคิดริเริ่ม ด้าน
การคิดละเอียดลออ และด้านการคิดยืดหยุ่น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความคิด
สร้างสรรค์
1. คิดคล่องแคล่ว
2. คิดริเริม่
3. คิดละเอียดลออ
4. คิดยืดหยุ่น
รวม

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ก่อนเรียน หลังเรียน
22.71
25.50
22.36
24.86
12.21
13.00
11.57
12.57
68.86
75.93

Sum of Ranks
(Negative)
0.00
0.00
5.50
0.00
0.00

Sum of
Ranks
(Positive)
91.00
91.00
60.50
55.00
105.00

Z

Sig.

-3.212
-3.239
-2.673
-2.889
-3.302

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับ
ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยรวมในระดับสูง ( X = 4.06)
และผลการเปรี ยบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน
รายการ
เปรียบเทียบ
เจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ก่อน
หลัง
เรียน
เรียน
3.88
4.06

Sum of
Ranks
(Negative)
0.00

Sum of
Ranks
(Positive)
120.00

Z

Sig.

-3.214

0.05

สรุปผลการวิจัย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
79.96/77.14 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6678 หรือมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 66.78 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีความคิดสร้างสรรค์และมีเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.96/77.14 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ ของนั กเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 0.6678 หรือมีผ ลการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ
66.78 รวมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึก
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ฟักรียะห์ อาบู (2561) ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ
ชุดสระพาเพลิน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และสอดคล้องกับ สมพร ทับอาสา (2561) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 โดย
ใช้การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทาให้เป็นที่
เชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ลงมือกระทา ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่สอนได้ถูกต้องและ
ลึกซึ้งเกิดความคงทนถาวร ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดี และเกิดความรู้ความเข้าใจที่เชื่อมโยง
กับ ประสบการณ์ เ ดิ มของตนเอง (ศิ ริ พร มโนพิ เ ชษฐวั ฒ นา, 2547, น.27) ท าให้ เ กิด การเรี ย นรู้อ ย่ า งมี
ความหมาย ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ในระดับลึก ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระ
โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มี มีการแยกแยะความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่มีสามารถประเมินต่ อ
เติมและสร้างแนวคิดของตนเอง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และช่วยยกระดับผลเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนมีความ
เข้ า ใจและมีค วามรู้ ที่ ค งทนสามารถน าไปปรั บใช้ ใ นการดารงชี วิต และน าไปประยุ กต์ ใ ช้ เ พื่อ แก้ ปัญ หาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึ กษาต่อไปในอนาคต (พรรณิภา กิจเอก, 2550, น.18)
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้นาชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อเสริมประสบการณ์ร่วมกับกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเชิงรุก ซึ่งเน้นกาหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา แล้วใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ระหว่างการร่วมกันค้นหาคาตอบตามสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันมาเชื่อมโยงกับหัวข้อเรื่องที่
เรียนและสอดแทรกหลักทางภาษา รวมทั้งฝึกฝนทักษะตามลาดับในชุดฝึกทักษะ จนสามารถกระตุ้นการเรียนรู้
ในระหว่างเรียนได้อย่างสมบูรณ์ ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อในการนาเสนอเนื้อหาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนปฏิ บัติมาสู่ความรู้ในรายวิ ชาได้มากขึ้น (กิดานันท์ มะลิทอง, 2548, น.277) โดยเฉพาะ
ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ถือเป็นสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ผู้เรียน
สามารถวางแผนการเรียนรู้ของตนเองได้ มีเวลาคิดไตร่ตรองจนเกิดองค์ความรู้ฝังลึก สอดคล้องกับแนวคิดของ
ประเสริฐ สาเภารอด (2552, น.16) ได้สรุปประโยชน์ของชุดฝึกทักษะว่า ชุดฝึกทักษะที่ใช้ในการเรียนการ
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สอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียน ทาให้ได้รู้จักการแสวงหาความรู้ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะชุดฝึกทักษะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความ
สนใจ และสร้างความพร้อม การนาชุดฝึกทักษะมาร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกช่วยสร้างความรู้ตาม
ความสนใจรายบุคคล มีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทางานในเวลาที่แตกต่างกัน กระตุ้นผู้เรียน
ให้สนใจและเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ รอบทิศทางทั้งความรู้ในชั้นเรียน ความรู้จากโลกภายนอกจากสารสนเทศ
ในชีวิตประจาวัน
2. ด้านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จากการทดสอบสมมุติฐานปรากฏว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก ได้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายโดยเน้นให้นักเรียน
ได้คิดสร้างสรรค์จากสถานการณ์ต่างๆ ที่นามาจุดประเด็นข้อสงสัยให้นักเรียนอยากค้นหาความรู้ และร่วมกัน
ค้นหาคาตอบด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกันสนทนา แต่งประโยค และฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
สถานการณ์ที่กาหนด สอดคล้ องกับ แนวคิดของ เกื้อกมล นิยม (2550, น.4) ที่ ได้อธิบายว่า การให้ โ จทย์
ปลายเปิด เป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส ที่สนุกสนาน ท้าทาย เด็กแต่ละคนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์งาน
ออกมาแตกต่างกัน สุดแท้แต่กระบวนการทดลองและความช่างสังเกตของแต่ละคน และกระบวนการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ครบถ้วนและมีความซับซ้อนทุกขั้นตอนนี้ จะท้าทายให้เด็กสนุกไปกับการสังเกตและทดลองเพื่อพลิก
แพลงค้นหารูปแบบวิธีการ จนเกิดเป็นเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การคิดและการวางแผนลาดับ
ขั้นการทางานอย่างเป็นระบบ ที่สาคัญในขั้นตอนการทางาน เด็กจะต้องใช้ทั้งปฏิภาณ ไหวพริบ สมาธิจดจ่อกับ
งาน เพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย เด็กจะเรียนรู้ละซึมซับกระบวนการ
คิดและการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถนาเทคนิควิธีการต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มี ความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการวิจัยของ Peko and Varga. (2014, pp.59-75) พบว่า
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตามบทเรียนภาษาโครเอเชีย และสนใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ทาให้นักเรียนความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่สูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผลที่ปรากฏข้างต้นแสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนได้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้เชิงรุกเป็น กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขึ้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ (หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, น.2562) ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็น อย่างดี เกิดความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียนการสอนและ
สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเกิด
ความรู้ ความเข้าใจที่เชื่อมโยงกับ ประสบการณ์เดิมของตนเอง (ศิริพร มโนพิเ ชษฐวัฒ นา, 2547, น.27)
การเรียนรู้เชิงรุกทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของ
เนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และช่วยยกระดับผลเรียนรู้ทาให้
ผู้เรี ย นมีความเข้าใจและมีความรู้ ที่คงทนสามารถนาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตและนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนารูปแบบการจัดการ
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เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการศึ กษาต่อไปในอนาคต (พรรณิภา กิจเอก, 2550,
น.18)
4. ด้ า นเจตคติ ต่ อ การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ จากการทดสอบสมมุ ติ ฐ านปราก ฏว่ า นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Wanner (2015, pp.154-163) พบว่า ผู้เรียนพอใจในวิธีสอนการเรียนรู้แบบเชิงรุกมากกว่า
การนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับการวิจัยของ ฟักรียะห์ อาบู (2561) พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ ชุดสระพาเพลิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมพร ทับอาสา (2561) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ 4 โดยใช้ การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสามารถสร้างความสนใจและ
ทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้ เนื่องมาจากเป็นกิจกรรมที่ใช้สถานการณ์ให้ร่วมกัน
ค้นหาคาตอบ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างท้าทาย นอกจากนั้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ยังทาให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย โดยสถานการณ์ที่นามาให้นักเรียนค้นหาคาตอบเป็นสถานการณ์ทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน ไม่ยากเกินไปและไม่ซับซ้อนจนทาให้นักเรียนเกิดความเครียด แต่ได้ใช้คาถามที่แปลกใหม่ทาให้
นักเรียนเกิดความสงสัยและต้องการคิดหาคาตอบ จึงมีความสนุกจากการเรียนรู้และการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
มีความภาคภูมิใจที่ได้มีแนวคิดใหม่ๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ ดังนั้น ปัจจัยที่ทาให้นักเรียนมีเจตคติต่อการ
เรียนสูงขึ้นจึงสรุปได้ว่าเกิดจากบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สอดคล้องกับแนวคิ ดของ แคลร์และ
เฮเนส (Clair & Haynes, 1994, pp.22-26) ที่ อ ธิ บ ายไว้ ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาต่างประเทศ ควรจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องไม่รู้สึกเครียด กลัว หรือกังวล เพราะความเครียด ความกลัว
หรือความกังวลจะลดความกระตือรือร้นของผู้เรียนในการเรีย นรู้และรับรู้ภาษา ผู้เรียนจะเรียนภาษาได้ดีที่สุด
ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลาย มีความสุขในการเรียนรู้ มีคนคอยให้กาลังใจและเกิดการเรียนอย่างท้าทายในขั้นที่
เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1.1 การจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึ กทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนยังไม่คุ้นเคยดังนั้นผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการอธิบายวิธีการในการเรียน
และต้องคอยดูแลให้คา แนะนา เมื่อนักเรียนสงสัยในกระบวนการเรียนรู้ควรทบทวนข้อตกลงต่างๆ จนเข้าใจจึง
ต้องมีเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนพอสมควร
1.2 การจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึ กทักษะการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ ควรจัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติกิจกรรมในชุดฝึกทักษะร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และควรให้ผู้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนรู้ของเพื่อนด้วย
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ครบทุกคน
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1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุกประกอบกับชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ควรสอดแทรกกิจกรรมการกากับตนเองสอดแทรกหลักคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ความ
รับผิดชอบในตัวเองเพราะในการทางานของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
1.4 ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่ทาให้ผู้เรียนรู้สึกเครียด และการสะท้อน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญมากต่อความสาเร็จของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการเรียนรู้เชิงรุก
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนารูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุกประกอบกับชุด ฝึก
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับการสอนแบบอื่นเพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่ๆ ที่จะนาไปสู่การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเป็นแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ชัดเจน
2.2 ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก ร่วมกับเทคนิคการ
ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้ได้แนวทางการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนด้านอื่นๆ ต่อไป
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