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เรื่อง        การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรู 

             แบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา 

             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ 

             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1               

ผูวิจัย    นางพิมพมาศ  สิงหัษฐิต  

ตําแหนง   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ อําเภอวารินชําราบ
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ปที่ศึกษา  2561  

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ความตองการและแนวทาง

ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบ

รวมมือ เทคนิคSTAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ (2) เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ              

มุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD เพื่อเสริมสรางความ สามารถในการอาน 

การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ75/75 

(3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบ การณภาษารวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ (4) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการอานการเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง 

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ รูปแบบ 

การวิจัยที่ใชเปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งแบงขั้นตอนเปน 4 ข้ันตอน คือ

ขั้นตอนที่1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ความตองการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 กลุมเปาหมาย คือนักเรียน
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1จํานวน69คนและครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

จํานวน 4คน ขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณ

ภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ขั้นตอนที่ 3 การนํารูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1ไปใชจริง กลุมตัวอยางคือนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชําราบ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 32 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) ขั้นตอนที่4 เพื ่อประ เม ินและร ับ รองร ูปแบบการจ ัดก ิจกรรมการ เ ร ียนรู แบบ              

มุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

อาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 35 

คน และนักเรียนกลุมตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ จํานวน 32 คน สถิติที่ใช

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test  
 

ผลการวิจัยพบวา 
 

       1. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพปจจุบันและความตองการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถ

ในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ  จากการสอบถาม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1เกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.49) สวนความตองการ

ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล

บานสุขสําราญ  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.51) และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ตองการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เปนการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยการจัดการเรียนรูจะเนนใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธใน

กลุม ไดเคลื่อนไหวรางกาย ไดลงมือปฏิบัติและสรุปความรูดวยตนเอง โดยใหนักเรียนไดเรียนอยาง

กระตือรือรนและมีความสุขในการเรียน แนวทางหรือรูปแบบในการจัดการเรียนรู เริ่มจากขั้นสรางความ

สนใจ โดยการสอนอานจัดใหการอานเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทักษะทางภาษาไปสูการพัฒนาทักษะอื่น  ๆ

เชน การฟง การพูด การอานและการเขียน ในลักษณะทักษะสัมพันธหรือในลักษณะบูรณาการตามหลักการสอน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนจะใชบริบททางภาษาจากการอานเปนปจจัยปอนที่มีความหมายและพัฒนาปจจัย

ปอนนั้น ผานกระบวนการเรียนรูดวยการใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสื่อสารซึ่งเนน

ปฏิสัมพันธของผูเรียนเปนหลกัเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในทักษะสัมพันธตาง  ๆอยางเปนธรรมชาติและ

เกิดความคลองตัวจนเกดิความชํานาญในการใชภาษา ถึงขั้นนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษา

ความรูและแกปญหาเปนกลุม โดยทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นหรือไดแสดงออก จากนั้นรวมกันสรุปองค

ความรู โดยมีการนําเสนอผลงาน การอภิปรายในชั้นเรยีนและสดุทายเปนการนําความรูจากการเรยีนรูไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันและจากการสงัเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 ครูอานใหนักเรียนฟง ขั้น

ที่ 2 นักเรียนเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง สนทนา หรืออภิปราย ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องรวมกันระหวางครูและ

นักเรียน ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนทาํหนังสือเลมใหญ ขั้นที่ 5 ใหนักเรียนเลนเกมหรือกิจกรรมเสริมทักษะ

ทางภาษา ขั้นที่ 6 ขั้นวัดผลและประเมินผล  

            2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ เรียนรูแบบมุ ง

ประสบการณภาษา รวมกับการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสรมิสรางความสามารถในการอาน 

การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่สรางขึ้นโดยรวมมีคุณภาพมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.79          

(X= 4.79)  

              3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ

เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 ที่นําไปใชจริงมี

ประสิทธิภาพเทากับ 79.74 /78.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 75/75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา

รวมกับการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา



 

 

ง 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่1 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวย

แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

              4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ                

มุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ

อาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.93                

และผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับ

การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่1พบวา ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยรวมเห็นดวยกับรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อ

เสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย

เทากับ 4.63 
 


