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ความเป็นมา 
 สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ$ง 
ในชีวติประจาํวนั เนื$องจากเป็นเครื$องมือสาํคญัในการติดต่อสื$อสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเกี$ยวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก ตระหนกัถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรม และมุมมองของสังคมโลก ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเข้าใจ      
ตนเองและผูอื้$นดีขึ2น มีเจตคติที$ดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศเพื$อการสื$อสารได ้  
ซึ$ งในหลักการสูตรแกนกลาง การศึกษาขั2นพื2นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้        
ภาษาต่างประเทศ ไดก้าํหนดภาษาต่างประเทศที$ผูเ้รียนตอ้งไดเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
คือ ภาษาองักฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  เนื$องจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลที$ใช ้        
ในการติดต่อสื$อสาร มีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิต ทั2 งในด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ         
การท่องเที$ยว ศิลปวฒันธรรม และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี  ผูที้$มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื$อการสื$ อสาร  ย่อมปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หรือพฒันาตนเอง            
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทนัต่อการเปลี$ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก 
 นอกจากนี2 การจดัการศึกษาปัจจุบนั ยงัไดมุ้่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถสื$อสารภาษาองักฤษ
เป็นภาษาที$สอง ซึ$ งการที$จะใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั2น ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการปลูกฝังให้มีเจตคติ
ที$ดีต่อการเรียน ครูผูส้อนจึงมีบทบาทสําคญัอย่างมากในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
และการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษจะมีประสิทธิผล  ก็ต่อเมื$อสามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน       
ให้ผูเ้รียนสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้ภาษาองักฤษไดใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นการช่วยสร้างเจตคติที$ดี
ต่อการเรียนภาษาองักฤษ  และการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  
ครูผูส้อนตอ้งรู้กลวธีิการจดัการเรียนรู้ สามารถนาํเทคนิคต่าง ๆ ไปใชใ้นกระบวนการเรียนการสอน 
จดักิจกรรมที$สร้างสรรคแ์ละทา้ทายผูเ้รียน ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบของกิจกรรมที$หลากหลาย 
เหมาะสมกบัความสามารถและระดบัความรู้ของผูเ้รียน  แต่จากการศึกษาวิจยัการพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาของ สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 21) พบวา่ ผูเ้รียนยงัขาดทกัษะความรู้พื2นฐาน
ที$จาํเป็นในดา้นการสื$อสารภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ การฟัง พดู อ่าน และเขียน ซึ$ งปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัผลการประเมินของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2556 : 68) ที$ไดด้าํเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั2 นพื2นฐาน ชั2 นประถมศึกษาปีที$  6   วิชาภาษาอังกฤษ ในภาพรวม
ระดบัประเทศ พบว่าในปีการศึกษา 2555 นกัเรียนได้คะแนนเฉลี$ยร้อยละ 36.99  ปีการศึกษา 2556           
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นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี$ยร้อยละ 33.82  ซึ$ งเป็นระดบัคะแนนที$ต ํ$ากว่าเกณฑ์ และมีแนวโน้มว่าตํ$าลง 
นอกจากนี2ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั2นพื2นฐาน ชั2นประถมศึกษาปีที$ 6  วิชาภาษาองักฤษ 
ของจงัหวดัตราด ในช่วง 3 ปีที$ผ่านมา พบวา่ในปีการศึกษา 2555 นกัเรียนไดค้ะแนนเฉลี$ยร้อยละ 29.75  
ปีการศึกษา 2556 นักเรียนได้คะแนนเฉลี$ยร้อยละ 30.82 และในปีการศึกษา 2557  นักเรียน            
ได้คะแนนเฉลี$ยร้อยละ 29.01 ซึ$ งสะท้อนให้เห็นถึงการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษที$ต้องเร่งแก้ไข      
ปรับปรุง สาเหตุของปัญหาดังกล่าว อาจเนื$องมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           
ยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบื$อหน่ายต่อการเรียน  และทาํให้
ประสบปัญหาต่อการเรียนรู้ในที$สุด ดังนั2นการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื$อให้ผูเ้รียนมีความรู้     
ความเข้าใจให้มากยิ$งขึ2 น และสามารถใช้ทกัษะภาษาองักฤษในการติดต่อสื$อสารได้ตามความ
ตอ้งการในสถานการณ์ต่าง ๆ ผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกฝนทกัษะจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง 
ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ที$หลากหลาย และเหมาะสมกับศกัยภาพของผูเ้รียน โดยเน้นผูเ้รียน       
เป็นสาํคญั จึงเป็นหนา้ที$ของครูผูส้อนที$ตอ้งจดัการเรียนรู้เพื$อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั2นพื2นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื $อพฒันาผูเ้ รียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้นั2 นควรให้ความสําคัญกับ              
สื$อการเรียนรู้ เนื$องจากสื$อการเรียนรู้นั2นเป็นเครื$องมือในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้    
อย่างแทจ้ริง ครูผูส้อนจึงมีบทบาทสําคญัยิ$งในการจดัทาํ พฒันา และเลือกใช้สื$อการเรียนรู้ที$ดี   
และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัความแตกต่างของผูเ้รียน  ดว้ยเหตุนี2 จึงควรส่งเสริมให้มีการนาํ   
สื$ อการเรียนรู้ไปใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ ที$ส่งผลต่อผูเ้รียนอย่างหลากหลาย และเพียงพอ         
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน นอกจากนี2การเลือกใชสื้$อการเรียนรู้ที$มีประสิทธิภาพ ยงัช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน  
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ และจดจาํไดน้านขึ2น ซึ$ งสื$อการเรียนรู้ประเภทหนึ$งที$มีความสําคญัต่อการพฒันา
ทกัษะการสื$อสารภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ$งทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื$อความเขา้ใจ นั$นคือ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การนําชุดกิจกรรมมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน         
ไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเป็นระบบ  เนื$องจากผูเ้รียนจะไดใ้ชค้วามสามารถในการอ่าน
ศึกษาค้นควา้ แสวงหาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง  และสรุปความรู้ที$ได้รับอย่างถูกต้อง       
รวมทั2งการทาํแบบฝึกทกัษะที$อยู่ในชุดกิจกรรมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจมากยิ$งขึ2น อีกทั2ง      
ยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดเป็น และแกปั้ญหาเป็น (ไสว  ฟักขาว.  2551 : 21)  ดงันั2น
กิจกรรมที$ถูกออกแบบไวใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที$ใช้กบัผูเ้รียน จึงเป็นส่วนที$มีความสําคญัต่อ  
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพควบคู่กนัไปดว้ย  จากการศึกษางานวิจยัของวิชชุดา  กรุงศรี (2554 : 116) 
ที$ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื$อง Plants for Life โดยใช ้    
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รูปแบบการสอนภาษาเพื$อการสื$อสาร สําหรับนักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 6  ผลการวิจยัพบว่า      
ผลสัมฤทธิX ทางการเรียนในดา้นการสื$อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มที$ไดรั้บกรจดัการเรียนรู้
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพิ$มสูงขึ2น โดยไดค้ะแนนเฉลี$ยคิดเป็นร้อยละ 86.53  และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมระดบัมากที$สุด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นนัทา  กุมภา (2554 : 99) ที$ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษ        
เพื$อความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที$ความคิด เรื$อง My House and Home สําหรับนกัเรียน
ชั2นประถมศึกษาปี ที$ 5 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื$อความเขา้ใจ โดยใช้
เทคนิคการสร้างแผนที$ความคิด เรื$อง My House and Home สําหรับนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปี ที$ 5    
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑที์$ตั2งไว ้คือ 77.32 / 75.78 และผลสัมฤทธิX ทางการเรียนดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื$อความเขา้ใจของนักเรียนหลงัเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื$อ
ความเขา้ใจสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที$ระดบั .01 นอกจากนี2ไดพ้บวา่ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนที$มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื$อความเขา้ใจ อยู่ในระดบั มาก 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ประภา  มีเพียร (2557 : 74) ที$ไดศึ้กษาวิจยัเกี$ยวกบัการพฒันา  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที$เนน้ภาระงานเพื$อพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ชั2นประถมศึกษา
ปีที$ 3 ผลการวจิยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที$เนน้ภาระงานเพื$อการพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัท์
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั2 นประถมศึกษาปีที$  3 ที$ผู ้วิจ ัยสร้างขึ2 นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.31/75.04 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที$ตั2งไว ้และผลสัมฤทธิX ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที$ เน้นภาระงานเพื$อการพัฒนาทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน            
ชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 สูงกวา่ผลสัมฤทธิX ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัที$ระดบั .01 
 นอกจากนี2 ในการจดัการเรียนรู้เพื$อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนนั2 น ควรเน้นให้ผูเ้รียน        
ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง มุ่งให้ผู ้เรียนได้รับประสบการณ์ รู้จักการเชื$อมโยง ประยุกต์ใช้ความรู้            
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะ ความรู้ความสามารถ  มีความเขา้ใจ
อย่างลึกซึ2 งต่อการเรียนรู้นั2นซึ$ งการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ$ งที$เน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั และ  
ครูผูส้อนสามารถนํามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจดั     
การเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  (Task-based Learning) พฒันาขึ2นโดยวิลลิส 
(Willis. 1996 : 3 - 7) เป็นการจดัการเรียนรู้ที$ครูผูส้อนสามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลาย และ
เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กการใชท้กัษะทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ การจดัการเรียนรู้ดงักล่าว 
ประกอบดว้ย ขั2นนาํก่อนการปฏิบติั (Pre-task)  เพื$อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในงานที$กาํลงัจะปฏิบติั  
ขั2นดาํเนินงานตามวงจรการปฏิบติั (Task Cycle) เป็นขั2นตอนของการปฏิบติั และการนําเสนอ            
ผลการปฏิบติั และขั2นตอนสุดทา้ย คือ ขั2นการศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ และคาํศพัทข์องงานปฏิบติั 
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(Language Focus)  เพื$อให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ลกัษณะสําคญัของภาษาองักฤษ และฝึกฝนการใช้
ไวยากรณ์ หลงัจากที$มีความรู้ความเขา้ใจด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษแล้ว  ซึ$ งการจดัการเรียนรู้    
โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสมต่อการพฒันาผลสัมฤทธิX ทางการเรียน 
และทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร นกัเรียนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะการคิดผา่นกระบวนการ
ปฏิบติังานเป็นกลุ่ม ไดฝึ้กทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง  พูด  อ่าน และเขียน ภายใตกิ้จกรรมการเรียนรู้   
ที$เหมาะสม สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รียน  ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ ณัฐพร  พรหมโยธิน 
(2550 : 83 - 85) ที$ไดศึ้กษาวิจยั การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐาน       
การเรียนรู้ สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั2นปีที$ 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียน           
มีผลสัมฤทธิX ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 80  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษระดบัดี 
นอกจากนี2 ยงัพบว่านักเรียนยงัสามารถประยุกต์ใช้ทกัษะภาษาองักฤษ ได้ตรงตามจุดประสงค ์     
ของการใชภ้าษา  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิรมล  วรมตั (2551 : 60 - 63)ไดศึ้กษาวิจยัการพฒันา 
การเรียนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบติั ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษา 
ปีที$ 4  ที$พบวา่ นกัเรียนชั2นประถม ศึกษาปีที$  4  กลุ่มที$ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยใช้
รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิX ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติที$ระดบั .01 และนกัเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
นอกจากนี2ยงัพบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสารดีขึ2น เรียนรู้
ไดอ้ยา่งมีความสุข และมีความมั$นใจต่อการใชภ้าษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร ซึ$ งจากการศึกษาขอ้มูล
และงานวิจยัที$เกี$ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
ทาํให้ทราบว่าการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวสามารถพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดต้รงตามจุดหมายของการจดั
การศึกษา  
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการศึกษาวจิยัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับ
นักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 เพื$อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาองักฤษของผูเ้รียนให้บรรลุ        
จุดมุ่งหมาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั2 งนี2  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  
 1. เพื$อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื$ อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั
โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 2. เพื$อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิX ทางการเรียนดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 3. เพื$อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื$ อง 
ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  
 
ประโยชน์ของการวจัิย 
 ครูผูส้อนไดแ้นวทางในการพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ดว้ยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
สําหรับนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3  รวมทั2งไดแ้นวทางในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที$เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที$ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 สังกดัสํานกังาน
เขตพื2นที$การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ที$กาํลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2558  
จาํนวน 112 โรงเรียน  มีนกัเรียนจาํนวน  2,612  คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนระดบัชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียน
อนุบาลตราด อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  ที$กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน       
7 ห้องเรียน ซึ$ งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.        
2543 : 89)  จากนั2นทาํการสุ่มอีกครั2 งจากนกัเรียนระดบัชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 โรงเรียนอนุบาลตราด 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 7 หอ้งเรียน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งที$ใชใ้นการวิจยั 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน
จาํนวน 33 คน กาํหนดให้เป็นกลุ่มทดลองซึ$ งได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น  ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื$ อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่      
  2.1 ผลสัมฤทธิX ทางการเรียนดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
  2.2 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาองักฤษ 
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 เนื(อหาการวจัิย    
 เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที$ 1 
ภาษาและการสื$อสาร 
 ระยะเวลาที�ใช้ในการวจัิย  
 คือ ภาคเรียนที$ 1 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 10  ชั$วโมง  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ หมายถึง สื$อการเรียนรู้ภาษาองักฤษที$เป็นชุดกิจกรรม 
เรื$ อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  สําหรับนักเรียน      
ชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 ประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ใบความรู้ กิจกรรม และ        
การประเมินผล 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้  หมายถึง  การจดัการเรียนรู้     
ที$พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร ในด้านการฟัง  พูด  อ่าน และเขียน 
ประกอบดว้ย 3 ขั2นตอน ไดแ้ก่ 
 ขั2นที$ 1  การแนะนําหัวข้อและงานปฏิบติั (Pre-task) หมายถึง การแนะนําหัวข้อการเรียน   
และงานที$นกัเรียนจะตอ้งปฏิบติั  เพื$อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื$อการสื$อสาร 
 ขั2นที$ 2  การดาํเนินงานตามวงจรของการปฏิบติั (Task Cycle) หมายถึง การให้นกัเรียน    
ลงมือปฏิบติังานในระยะเวลาที$กาํหนด และนาํเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค ์
 ขั2นที$ 3  การศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์และคาํศพัทใ์นแต่ละงานปฏิบติั (Language Focus) 
หมายถึง การวเิคราะห์เกี$ยวกบัคาํศพัท ์ ไวยากรณ์ จากการปฏิบติังานที$ผา่นมา และฝึกทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษเพื$อการสื$อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถที$ประเมินจากการทาํ     
แบบวดัผลสัมฤทธิX ทางการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน เพื$อวดัความเขา้ใจดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
เกี$ยวกบัการใชก้ลุ่มคาํ ประโยค การถามและการตอบดว้ยประโยคสั2น ๆ และบทสนทนา 

 แบบวัดผลสัมฤทธิ6ทางการเรียน หมายถึง แบบประเมินความสามารถในการอ่าน       
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั เป็นแบบปรนยั 
ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้  

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือการตัดสินใจ ที$ มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้        
ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับ  
นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3  
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 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
เรื$ อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน         
ชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 ที$ทาํแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ตามเกณฑ ์          
ที$ระดบั 75 / 75 
 75 ตวัแรก  หมายถึง ร้อยละ 75 ของคะแนนเฉลี$ยที$ไดจ้ากแบบทดสอบระหวา่งเรียนของ
นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 ซึ$ งไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 75 ตวัหลงั  หมายถึง ร้อยละ 75 ของคะแนนเฉลี$ยที$ไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียนไดแ้ก่ 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 หลงัจากที$
ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั
โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
 กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 การวิจยัครั2 งนี2  ผูว้ิจยัศึกษาวิจยัเกี$ยวกับการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ    
เรื$ อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน         
ชั2นประถมศึกษาปีที$ 3 โดยศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที$มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัภาพประกอบ 1 
   
   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ      
เรื$อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใช้
รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 
 

1.  ผลสัมฤทธิX ทางการเรียน                      
ดา้นความสามารถในการอ่าน           
ภาษาองักฤษ 

2.  ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม 
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สมมุติฐานในการวจัิย 
 นกัเรียนชั2นประถมศึกษาปีที$ 3  กลุ่มที$ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เรื$ อง ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําว ันโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้                
มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
 




