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การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัย นางพิมพมาศ สิงหัษฐิต
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
ปที่ศึกษา 2561
บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ความตองการและแนวทาง
ในการพัฒนารูป แบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู แบบมุ งประสบการณภาษาร วมกั บการเรียนรูแบบ
รวมมือ เทคนิคSTAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) สําหรั บนักเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 1
โรงเรี ยนเทศบาลบ านสุ ขสํ าราญ (2) เพื่ อ สร า งและพั ฒนารู ปแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู แบบ
มุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคSTAD เพื่อเสริมสรางความ สามารถในการอาน
การเขี ยนและพั ฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุมสาระการเรี ยนรู ภาษาตางประเทศ(ภาษาอั งกฤษ)
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ75/75
(3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบ การณภาษารวมกับ
การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ (4) เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบมุง ประสบการณภาษารวมกับ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการอานการเขียนและพั ฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ รูปแบบ
การวิจัยที่ใชเปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งแบงขั้นตอนเปน 4 ขั้นตอน คื อ
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ความต อ งการและแนวทางของการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู แบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อ
เสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) สํ าหรั บนักเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 1 กลุ มเป าหมาย คือนักเรี ยน

ข
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1จํา นวน69คนและครู ผู ส อนในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศ
จํา นวน 4คน ขั้ น ตอนที่ 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 คนซึ่ งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random
Sampling) ขั้ น ตอนที่ 4 เพื ่อ ประเมิน และรับ รองรูป แบบการจัด กิจ กรรมการเรีย นรู แ บบ
มุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
อาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สําหรั บนักเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบานสุ ขสํ าราญ กลุ มเป าหมาย คื อ ผู บริ หาร
สถานศึกษา ครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 35
คน และนักเรียนกลุมตัวอยาง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ จํานวน 32 คน สถิติที่ใช
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพปจ จุบันและความตอ งการในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู
แบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถ
ในการอ าน การเขียนและพั ฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยน กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียนเทศบาลบานสุขสําราญ จากการสอบถาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปที่1เกี่ยวกับ สภาพปจ จุบันของการจัดกิจ กรรมการเรียนรูก ลุม สาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (µ = 3.49) สวนความตองการ
ในการพั ฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบมุง ประสบการณภาษารว มกับ การเรียนรู แบบรวมมื อ
เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล
บานสุขสําราญ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.51) และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต อ งการและแนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู
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กลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาต างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) เป นการจั ดการเรี ยนรู ตามพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยการจัดการเรียนรูจะเนนใหนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธใน
กลุม ไดเคลื่ อนไหวรางกาย ไดลงมื อปฏิบัติและสรุ ปความรูดวยตนเอง โดยให นักเรียนไดเรี ยนอยาง
กระตือรือรนและมีความสุขในการเรียน แนวทางหรือรูปแบบในการจัดการเรียนรู เริ่มจากขั้นสรางความ
สนใจ โดยการสอนอานจัดใหการอานเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทักษะทางภาษาไปสูการพัฒนาทักษะอื่นๆ
เชน การฟง การพูด การอานและการเขียน ในลักษณะทักษะสัมพันธหรือในลักษณะบูรณาการตามหลักการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนจะใชบริบททางภาษาจากการอานเปนปจจัยปอนที่มีความหมายและพัฒนาปจจัย
ปอนนั้น ผานกระบวนการเรียนรูดวยการใชเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสื่อสารซึ่งเนน
ปฏิสัมพันธของผูเ รียนเปนหลักเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในทักษะสัมพันธตางๆ อยางเปนธรรมชาติและ
เกิดความคลองตัวจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา ถึงขั้นนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษา
ความรูและแกปญหาเปนกลุม โดยทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็นหรือไดแสดงออก จากนั้นรวมกันสรุปองค
ความรู โดยมีการนําเสนอผลงาน การอภิปรายในชั้นเรียนและสุดทายเปนการนําความรูจากการเรียนรูไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันและจากการสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับ
การเรียนรู แบบรวมมื อเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอ าน การเขียนและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ไดขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 6 ขั้นไดแก ขั้นที่ 1 ครูอานใหนักเรียนฟง ขั้น
ที่ 2 นักเรียนเลาเรื่อง ลําดับเรื่อง สนทนา หรืออภิปราย ขั้นที่ 3 เขียนเรื่องรวมกันระหวางครูและ
นักเรียน ขั้นที่ 4 ใหนักเรียนทําหนังสือเลมใหญ ขั้นที่ 5 ใหนักเรียนเลนเกมหรือกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางภาษา ขั้นที่ 6 ขั้นวัดผลและประเมินผล
2. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบมุ ง
ประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน
การเขี ยนและพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สํ าหรั บนั กเรี ยนชั้นมั ธยมศึกษาป ที่ 1 ที่ ส ร างขึ้น โดยรวมมี คุณภาพมากที่ สุ ด คา เฉลี่ ยเท ากั บ 4.79
( X = 4.79)
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษารวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ที่นําไปใชจริงมี
ประสิทธิภาพเทากับ 79.74 /78.96 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา
รวมกับการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนา

ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรี ยนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบ
มุงประสบการณภาษา รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
อาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สํ าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 1พบว า โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.93
และผลการประเมินเพื่อรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา รวมกับ
การเรียนรูแบบร วมมือ เทคนิค STAD เพื่อเสริมสรางความสามารถในการอ าน การเขี ยนและพั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาป ที่ 1พบวา ผู มีส วนเกี่ ยวขอ งกั บ การจัดการศึก ษาโดยรวมเห็นดวยกั บ รู ป แบบการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู แบบมุง ประสบการณภาษา รว มกับ การเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่ อ
เสริมสรางความสามารถในการอาน การเขียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.63

