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สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยัครั� งนี� เป็นการศึกษา การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษ
ในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 
สรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั ดงันี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. การอภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
 1. เพื!อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื! อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั
โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 2. เพื!อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนดา้นความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3  ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้          
ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 3. เพื!อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื! อง 
ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้  
  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที!ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที! 3 สังกดัสํานักงาน  
เขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 ที!กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที! 1 ปีการศึกษา 2558 
จาํนวน 112 โรงเรียน  มีนกัเรียนจาํนวน  2,612  คน 
 กลุ่มตัวอย่างที!ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั� นประถมศึกษาปีที!  3 โรงเรียน  
อนุบาลตราด อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  ที!กาํลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที! 1 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน        
7 ห้องเรียน ซึ! งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์. 
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2543 : 89)  จากนั�นทาํการสุ่มอีกครั� งจากนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที! 3 โรงเรียนอนุบาลตราด 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 7 ห้องเรียน ไดก้ลุ่มตวัอย่างที!ใช้ในการวิจยั 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน
จาํนวน 33 คน กาํหนดให้เป็นกลุ่มทดลองซึ! งได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เครื!องมือที!ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั� งนี�  ไดแ้ก่ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ           
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใช้เวลา 1 ชั!วโมง มีค่าความยากง่าย          
อยูร่ะหวา่ง 0.28 - 0.68  และมีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.65 (ภาคผนวก จ) 
 3. แบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื! อง ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3  เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั มีค่าความเชื!อมั!นเท่ากบั 0.84 (ภาคผนวก จ)   
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดลองแผนการวิจยั แบบหนึ! งกลุ่มมีการทดสอบก่อน
และหลงัการทดลอง (One  Group Pre-test  Post-test Design)  มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงันี�  
 1. ดาํเนินการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัความสามารถในการอ่าน    
ภาษาองักฤษ จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชั!วโมง 
 2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษตามเวลาเรียนปกติ 
 3. ดาํเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวดัความสามารถในการอ่าน     
ภาษาองักฤษชุดเดียวกบัที!ใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ 
 4. ประเมินความพึงพอใจของผู ้เรียนที!มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบวดั      
ความพึงพอใจ จาํนวน 10 ขอ้  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี�  
 1. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื! อง ภาษาอังกฤษ             
ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์75 / 75   
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน         
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  
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การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้
โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกนั (t-test for Dependent Samples) 
 3. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา    
ปีที! 3  สถิติที!ใช ้คือ ค่าเฉลี!ย และส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบ
ปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 มีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากบั 
75.52 / 77.68 ซึ! งสูงกวา่เกณฑที์!กาํหนดไวที้! 75 /75 
 2. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียน    
ชั� นประถมศึกษาปีที!  3 ที! เ รียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื! อง ภาษาอังกฤษ               
ในชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที!ระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษ
ในชีวติประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 
 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื! อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบ
ปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 มีประสิทธิภาพ 75.52 / 77.68     
ซึ! งสูงกว่าเกณฑ์ที!ตั� งไวที้! 75 / 75  อาจเนื!องจากการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ     
เรื! อง ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน       
ชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ไดผ้า่นการสร้างตามขั�นตอนอยา่งเป็นระบบ โดยผา่นการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ รวมทั�งผ่านการทดลองใช้ตามขั�นตอน แล้วนาํมา
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที!เหมาะสมสามารถนาํไปใช้เพื!อพฒันาคุณภาพ  
การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนได ้โดยในขั�นตอนของการทดลองแบบ 1 : 1 กบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3  
จาํนวน 3 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย เป็นนกัเรียนที!เรียนอ่อน 1 คน  ปานกลาง 1 คน และเก่ง 1 คน   
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ผูว้จิยัไดเ้ริ!มทดลองกบันกัเรียนที!เรียนอ่อนก่อน จากนั�นนาํชุดกิจกรรมที!ปรับปรุงแลว้ไปทดลองกบั
นกัเรียนที!เรียนปานกลาง และเก่ง ตามลาํดบัทีละคน ระหว่างจดัการเรียนการสอนนั�น ไดพ้บว่า    
ชุดกิจกรรมยงัตอ้งมีการปรับปรุงเนื�อหาการเรียนรู้ซึ! งมีความยากเกินไปสําหรับนกัเรียนที!เรียนอ่อน 
การใชค้าํถามกระตุน้ความคิดของนกัเรียนยงัไม่สามารถจุดประกายความคิดให้นกัเรียนตอบคาํถามได ้ 
อีกทั�งสื!อการเรียนรู้ที!เป็นรูปภาพประกอบยงัไม่มีความชดัเจนเท่าที!ควร โดยเฉพาะนกัเรียนที!เรียนอ่อน
ยงัไม่สามารถสื!อความหมายจากรูปภาพได ้จากขอ้บกพร่องดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาปรับปรุงแกไ้ข
ให้มีความเหมาะสมมากยิ!งขึ�น และนาํไปทดลองอีกครั� งในขั�นทดลองแบบ 1 : 10  กบันกัเรียน      
ชั�นประถมศึกษาปีที! 3 จาํนวน 10 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย เป็นนกัเรียนที!เรียนอ่อน 3 คน   
ปานกลาง 4  คน  และเก่ง 3 คน จากการสังเกตไดพ้บวา่ นกัเรียนทั�ง 10 คนมีพฒันาการดา้นการเรียน 
สูงขึ�น  เนื�อหาการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน นกัเรียนสามารถตอบคาํถาม
ได้อย่าง ถูกต้อง  และสามารถสื! อความหมายจากรูปภาพที! กําหนดให้ได้  โดยภาพรวม                     
ในขั�นทดลองแบบ 1 : 10 นกัเรียนมีพฒันาดา้นการเรียนสูงขึ�น บรรลุวตัถุประสงค์ในการเรียนรู้     
ส่งผลให้ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที!กาํหนดไว ้ แต่อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัยงัไดป้รับปรุง 
ขั�นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ในขั�นนาํเขา้สู่บทเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ�น โดยการใชค้าํถาม
ที!ทา้ทายความคิดของนักเรียน และใช้เกมที!เพิ!มความสนุกสนานในการเรียนรู้สอดแทรกอยู่ใน      
ชุดกิจกรรม ภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไดมี้การเนน้กิจกรรมที!ส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนการอ่าน
เพื!อความเขา้ใจโดยผา่นการเรียนรู้ในเรื!องของภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั ซึ! งเป็นเรื!องราวใกลต้วั
นกัเรียน มีการเรียงลาํดบัเนื�อหาจากง่ายไปหายาก โดยกิจกรรมที!พฒันาความสามารถในการอ่าน
ให้กบัผูเ้รียนนั�นเป็นกิจกรรมที!เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติั     
กิจกรรมอยา่งเต็มศกัยภาพ ซึ! งในขั�นทดลองภาคสนาม โดยทดลองกบันกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 
ซึ! งเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 33  คน แล้วคาํนวณหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ซึ! งจากการ
คาํนวณหาค่าประสิทธิภาพ ขั�นทดลองภาคสนาม  พบวา่มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.52 / 
77.68 สูงกวา่เกณฑที์!กาํหนดไวที้! 75 / 75 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทา  กุมภา (2554 : 99) ที!ได้
ศึกษาวิจัยเกี!ยวกับการพฒันาชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื!อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค        
การสร้างแผนที!ความคิด เรื! อง My House and Home สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 5             
ผลการวิจยัพบวา่ ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื!อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนิคการสร้างแผนที!
ความคิด เรื!อง My House and Home สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี ที! 5 มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์ที!ตั� งไว ้คือ 77.32 / 75.78  และงานวิจัยของเพ็ญประภา  มีเพียร (2557 : 74)  ที!ได้
ศึกษาวิจยัเกี!ยวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ที!เน้นภาระงานเพื!อพฒันาทกัษะการ
เขียน  คาํศพัท์ภาษาองักฤษ ชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การ
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เรียนรู้ที!เน้นภาระงานเพื!อการพฒันาทักษะการเขียนคาํศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั� น
ประถมศึกษาปีที! 3 ที!ผูว้ิจยัสร้างขึ�นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.31/75.04  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ที!ตั�งไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนักเรียน     
ชั� นประถมศึกษาปีที!  3 ที! เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื! อง ภาษาอังกฤษใน
ชีวติประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญั    
ทางสถิติที!ระดบั .05 อาจเนื!องจากการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ได้จดัเนื�อหาให้นักเรียน
เรียนรู้ตามขั�นตอนของการจดัการเรียนรู้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ โดยเริ!มจากขั�นเตรียมงาน
ปฏิบติั ผูส้อนจะช่วยผูเ้รียนให้เขา้ใจประเด็นสําคญั และจุดประสงค์ของงานปฏิบติัที!ไม่ซับซ้อน 
เป็นขอ้ความให้ผูเ้รียนอ่านขอ้ความเพื!อทาํความเขา้ใจ  จากนั�นเขา้สู่ขั�นตอนระหวา่งการปฏิบติังาน 
(Task Cycle) โดยให้ผูเ้รียนทาํกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนไดมี้โอกาสใชภ้าษาองักฤษเพื!อแสดงความคิดเห็น 
และไดรั้บการกระตุน้ให้พยายามใชภ้าษาในการสื!อสาร โดยครูผูส้อนไดส่้งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สดงออก
ทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั คาํนึงถึงความสามารถในการสื!อความหมายให้ชดัเจน   
มีความถูกตอ้งเหมาะสมเมื!อมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื!น ดว้ยประโยคและบทสนทนาสั�น ๆ ที!ใชอ้ยู่
ในชีวิตประจาํวนั ซึ! งนอกจากจะไดส่้งเสริมความสามารถในการอ่านแลว้ ครูผูส้อนยงัไดส่้งเสริม
ความรู้ความสามารถการใชท้กัษะทั�ง 4 ดา้น คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีองคป์ระกอบทางภาษา คือ 
เสียง คาํศพัท์ โครงสร้างที!เป็นแกนในการสื!อความหมายตามระดบัชั�นและวยัของผูเ้รียน ทาํให ้    
นักเรียนสามารถสื! อสารได้อย่างเข้าใจ  ขั�นตอนสุดท้ายเป็นขั�นหลังการปฏิบติังาน (Language 
Focus) ซึ! งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดแทรกกิจกรรมให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ภาษา 
(Analysis) โดยผูส้อนเตรียมรูปแบบโครงสร้างทางภาษาให้ผูเ้รียนร่วมกนัวิเคราะห์โครงสร้าง      
ทางภาษากบัเพื!อน ๆ และผูส้อนคอยให้ความช่วยเหลือขณะที!ผูเ้รียนร่วมกนัทาํงาน เปิดโอกาสให ้      
ผูเ้รียนถามคาํถาม ซึ! งขั�นตอนนี� จากการสังเกตได้พบว่าผูเ้รียนทาํกิจกรรมฝึกใช้ภาษา และสรุป   
โครงสร้างทางภาษาไดอ้ย่างเขา้ใจและสามารถอธิบายไดอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
วิชชุดา  กรุงศรี (2554 : 116) ที!ได้ศึกษาวิจยัเกี!ยวกบัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้   
ภาษาองักฤษ เรื!อง Plants for Life โดยใชรู้ปแบบการสอนภาษาเพื!อการสื!อสาร สําหรับนกัเรียน   
ชั�นประถมศึกษาปีที! 6  ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนในดา้นการสื!อสารภาษาองักฤษ
ของนักเรียนกลุ่มที!ได้รับกรจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาองักฤษ      
เพิ!มสูงขึ�น โดยไดค้ะแนนเฉลี!ยคิดเป็นร้อยละ 86.53  และงานวิจยัของเพ็ญประภา  มีเพียร (2557 : 74) 
ที!ไดศึ้กษาวิจยัเกี!ยวกบัการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ที!เนน้ภาระงานเพื!อพฒันาทกัษะ



 
 

63

การเขียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน  
หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ที!เนน้ภาระงานเพื!อการพฒันาทกัษะการเขียนคาํศพัท์
ภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 3 สูงกว่าผลสัมฤทธิ= ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั         
ที!ระดบั .01 นอกจากนี� จากการศึกษางานวิจยัของณัฐพร  พรหมโยธิน (2550 : 83)  ที!ไดศึ้กษาวิจยั 
การพฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษ เรื!อง “Safety at Work” โดยใชกิ้จกรรมแบบเนน้งานปฏิบติั 
สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั�นปีที! 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ=     
หลงัเรียนสูงกวา่ร้อยละ 80 
 3. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษ
ในชีวิตประจาํวนั โดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก อาจเนื!องจากชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษที!พฒันาขึ�นนั�น ได้ผ่านขั�นตอนการทดลองใช้เพื!อหาประสิทธิภาพของ      
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที!กาํหนดไว ้ซึ! งทาํให้ไดชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ที!เหมาะสม
กบันกัเรียน ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ซึ! งการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ผูว้ิจยั    
ไดศึ้กษาสภาพของปัญหาที!สอดคลอ้งกบับริบทของนกัเรียนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้ประสบ
ความสําเร็จ มีการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเนื�อหากบัจุดประสงค์การเรียนรู้ การวดั   
และประเมินผลที!หลากหลายในแต่ละกิจกรรม และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริงมีการกาํหนดและ
เลือกใชสื้!อการเรียนรู้ที!ส่งเสริมความสามารถในการสื!อสารที!เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน โดยมุ่งให้
นกัเรียนบรรลุจุดประสงคที์!กาํหนดไว ้ นอกจากนี�การสังเกตการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียน ไดพ้บวา่
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ไปตามขั�นตอนของการปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ ตามความสามารถและความสนใจ 
เมื!อนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงแลว้ ทาํให้มีความเขา้ใจ เรื!องราว สถานการณ์และสื!อสาร
ดว้ยประโยคสั� นๆ ไดถู้กตอ้ง ในระหว่างที!ปฏิบติักิจกรรมตามขั�นตอนนั�นนกัเรียนมีความสนุกสนาน
กบัการจดัประสบการณ์ที!ครูผูส้อนไดเ้ตรียมไวโ้ดยมีความยากง่ายที!เหมาะสม สะดวกต่อการปฏิบติั 
นักเรียนได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มศกัยภาพจนประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที!กาํหนดไว ้    
ในแต่ละชุดกิจกรรม  และจากการประเมินด้วยแบบวดัความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษ ในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ของนกัเรียน
ชั�นประถมศึกษาปีที! 3 ได้พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี!ยอยู่ระหว่าง      
2.55 - 2.97 ขอ้ที!มีคะแนนเฉลี!ยระดบัความพึงพอใจสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
ทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาองักฤษมากขึ�น นกัเรียนชอบเรียนภาษาองักฤษ
โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทาํให้นกัเรียนรู้สึก        
สนุกสนานในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิรมล  วรมตั  (2551 : 60) 
ได้ศึกษาวิจยั การพฒันาการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ        
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ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที! 4 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ= ทางการเรียนหลงัเรียน  
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที!ระดับ .01 และนักเรียนมีเจคติที!ดีต่อการเรียนรู้            
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี และงานวิจยัของนนัทา  กุมภา (2554 : 99) ที!ไดศึ้กษาวิจยัเกี!ยวกบัการพฒันา
ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื!อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที!ความคิด เรื! อง         
My House and Home สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปี ที! 5 ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของ
นกัเรียนที!มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาองักฤษเพื!อความเขา้ใจ อยู่ในระดบัมาก   
ซึ! งผลการวจิยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกนั กล่าวคือ ชุดกิจกรรมไดพ้ฒันาขึ�นโดยคาํนึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ในดา้นความสามารถ สติปัญญา ความตอ้งการ ความสนใจ อารมณ์ เปิดโอกาสให ้   
ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยมีครูเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํและการจดั  
การเรียนการสอนได้นาํหลกัการจดัการเรียนรู้มาใช้เพื!อให้นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมด้วยตนเอง      
ทีละขั�นตอนตามความสามารถและสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนได้ทันที ตลอดจน            
มีการเพิ!มการเสริมแรงให้กับผูเ้รียนได้ภูมิใจ จึงทาํให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม    
ระดบัมาก 
  
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 

 1. ครูผูส้อนควรนําวิธีการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื! อง 
ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัโดยใชรู้ปแบบปฏิบติัเป็นฐานการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใน
เนื�อหาสาระอื!น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ ทบทวนความรู้และปฏิบติักิจกรรม                
ตามชุดกิจกรรม การเรียนรู้ดว้ยตนเองทั�งในเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื!อง ภาษาองักฤษ   
ในชีวิตประจาํวนัโดยใช้รูปแบบปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที! เน้นผู ้เรียน         
เป็นสําคญั คาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน ดงันั�นครูผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนที!เรียนอ่อนอย่างใกล้ชิด รวมทั�งแนะนําให้คาํปรึกษาวิธีการใช ้      
ชุดกิจกรรม และการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละขั�นตอนใหช้ดัเจน 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั-งต่อไป 

 1. ควรศึกษาวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ= ทางการเรียน ดา้นการสื!อสารภาษาองักฤษ 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยใช้รูปแบบปฏิบติัเป็นฐาน     
การเรียนรู้กบัสื!อการเรียนรู้ชนิดอื!น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนงัสือประกอบการเรียน เป็นตน้ 
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 2. ควรศึกษาวิจยัผลของการเปลี!ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนภาษาองักฤษ และปัจจยั     
ที!ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัชั�นต่าง ๆ เพื!อนาํผล
ที!ไดม้าพฒันาคุณภาพการเรียนใหก้บัผูเ้รียนในทุกระดบัชั�น 
 




