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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้วิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559   

โรงเรียนโกวิทธ ารง จ านวน 24 คน  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 2)แบบทดสอบวัดทกัษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียน 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ที่มีต่อการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

สมัประสทิธิ์แอลฟา และ ค่าทางสถิติ (Paired t-test)   

ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผลการศึกษาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนโกวิทธ ารง พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับเท่ากับ .05 และเม่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจง่าย ( X  = 4.51 S.D. = 0.62) รองลงมา 

คือ ด้านความคล่องแคล่ว ( X  = 4.49 S.D. = 0.67) และด้านคุณภาพของการสื่อสาร ( X  = 4.47 S.D. = 

0.65) และด้านที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านปริมาณการสื่อสาร ( X  = 4.39 S.D. = 0.66) เมื่อ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

825835835



 

เปรียบเทียบทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละด้าน 

พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ค่า Sig. (2-tailed) มีคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 

4.39 S.D. = 0.29)  

 

ค าส าคญั: การพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ  การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  

 

Abstract 

This study is an experimental research. The purpose of this research were to 1) enhance 

communication skills of Prathomsuksa 4 students using Situation Based learning 2) explore students’ 

satisfactory level towards Situation Based learning. The sample group was 24 students in Prathomsuksa 

4, Class4/1, Kovittumrong School, 1
st
 semester, year 2016. The 24 students were selected by 

purposive sampling. Tools used in the research were 1) 8 Lesson plans using Situation Based learning; 

2) Speaking Tests (before and after the treatment) 3) Satisfactory evaluation sheet. The statistics used 

in the analysis were Mean ( X ), Standard Deviation (S.D), Alpha Coefficient, and Paired t-test. 

This study found that:  

1) The students’ score in the speaking post-test could gain statistically significance at .05 ; 

the students’ score in each criteria of speaking assessment shown that Comprehensibility was a highest 

score ( X =4.51 S.D. = 0.62) followed by Fluency ( X = 4.49 S.D. = 0.67), Quality of 

communication ( X = 4.47 S.D. = 0.65), and  Amount of communication ( X = 4.39 S.D. = 0.66) 

respectively. Moreover, all criteria of in speaking post-test could gain statistically significance at .05.  

2) The overview result of students’ satisfactory level was in a high level ( X =4.39 S.D. = 

0.29). 
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ความส าคญัของปัญหาการวิจยั 

สภาวการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนา ส่งผลให้วิถี

ชีวิตของคนมีความแตกต่างกันมากขึ้ น ผู้คนจ านวนมากหลากหลายเช้ือชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและ

ข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  ในด้านทาง

การศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยต้องจัดการศึกษาให้ทนักบัสถานการณ์โลกที่เตม็

ไปด้วยความรู้และข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน ต้องพัฒนาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน

ได้มีโอกาสรับรู้ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ความรู้ และก้าวทนัต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

การจัดกระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ก าหนดให้วิชาภาษาองักฤษจัดอยู่ในหมวดของวิชาภาษาต่างประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบันภาษาต่างประเทศมี

ความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวันด้วย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลใน

หลายๆประเทศ การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัวัฒนธรรม วิสัยทศัน์

ของชุมชนโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

ดังน้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงไม่เพียงแต่สร้างความแข็งแกร่งในการใช้

ภาษาต่างประเทศ เท่าน้ัน หากยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  (ส านักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) นอกจากน้ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียน ฝึกทกัษะการคิด การจัดการ การเผชิญ และการประยุกต์ความรู้มาใช้  การมีทกัษะดังกล่าวน้ีถือเป็น

ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศด้วย  

การจะพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ การจัดการเรียนการสอน

จึงควรมีลักษณะที่ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และความรอบรู้  นอกจากน้ีการจัดกระบวนการสอนยังควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

และการเรียนภาษาจึงควรประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการฝึกทักษะทางภาษา ซ่ึง

กิจกรรมควรฝึกให้ควบคู่กับการเรียนรู้ที่ไปสู่การเรียนที่พ่ึงตัวเองได้ (Learner–Independence) และสามารถ

เรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กรมวิชาการ, 2544) อนัน าไปสู่การใช้ภาษาให้ถูกต้องคล่องแคล่ว 

เหมาะสม และใช้ได้จริงมากที่สดุ  

อย่างไรกต็ามในปัจจุบันปัญหานักเรียนขาดทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงขาดความมั่นใจ

ในตนเอง อันเน่ืองมาจากบุคลิกภาพส่วนตัว  ความกลัวจะพูดเพราะส า เนียงไม่ดี  ขาดความรู้เร่ืองไวยากรณ์ 

หรือการใช้ค าในบริบท รวมถึงขาดคลังค าที่มากพอ การจะแก้ปัญหาน้ีได้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ต้องสอดคล้องกบัสถานการณ์จริง ผ่านกจิกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ และผ่อนคลาย โดยกิจกรรมเหล่าน้ีต้อง

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทกัษะทางภาษา เสริมสร้างความม่ันใจ และรู้วิธกีารเรียนภาษาต่างประเทศ  
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ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจในการน าเอาเทคนิคการสอนโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation Based Learning) มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้แบบ

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนอาจ

ประสบในภายหลังการเรียนด้วยสถานการณ์ จะช่วยให้เกิดการถ่ายโยงความรู้ ผู้เรียนจะได้คิดแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ท าให้เกิดการเรียนรู้ อีกทั้งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษจาก

สถานการณ์ที่ผู้สอนจ าลองข้ึน การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะพัฒนา

ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีย่ิงขึ้น สถานการณ์จะท าให้เกิดการปฏสิัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ใน

สถานการณ์ และใช้ข้อมูลที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริงในสถานการณ์การตัดสินใจ

แก้ปัญหาโดยมีหลักการและการตัดสินใจ ในสถานการณ์จะส่งผลกับผู้ร่วมกิจกรรมเหมือนในสถานการณ์จริง 

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในลักษณะการ

ผสมผสานกนัในสถานการณ์ นอกจากน้ันยังน าความรู้ในวิชาชีพของตนประกอบกับการฝึกทกัษะภาษาอังกฤษ

ต่างๆ ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการฝึกทกัษะภาษาองักฤษ (สมุิตรา องัวัฒนกุล. 2540 : 151)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะพัฒนาทกัษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

(Situation based learning) ซ่ึงเป็นวิธีการสอนอย่างหน่ึงที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและให้ประสบการณ์

ด้านการตัดสินใจการแก้ปัญหา การวางแผนแก่ผู้เรียน นอกจากน้ันผู้เรียนยังได้ฝึกทั กษะการสื่อสาร

ภาษาองักฤษและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการสื่อสาร

ภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนที่เรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จะมีการพัฒนา

ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเทา่กบั .05 

2. นักเรียนที่เรียนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 ปีการศึกษา 2559   จ านวน 24 คน  โรงเรียนโกวิท

ธ ารง เขตราชเทวีสงักดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive 

sampling )  

ตวัแปรตน้  

การเรียนรู้ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  

ตวัแปรตาม  

1. พัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4ที่มีต่อการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 

แผนละ 2 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดทกัษะด้านการสื่อสารภาษาองักฤษก่อนและหลังการเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้การสื่อสาร

ภาษาองักฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารงโดยได้

ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปนี้  

1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดทกัษะการสื่อสารก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดทกัษะพ้ืนฐานและ

เกบ็ผลการทดสอบไปเปรียบเทยีบกบัผลการวัดทกัษะการสื่อสารหลังเรียน 

2. อธิบายและช้ีแจงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ในรายวิชา

ภาษาองักฤษให้นักเรียนเข้าใจ 

3. ด าเนินการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้จ านวน 8 แผนๆ ละ 2 คาบเรียนๆ ละ 1 

ช่ัวโมง รวมเวลาในการสอน 16 ช่ัวโมง  
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4. หลังจากท าการสอนจนครบทั้ง 8 แผน ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดทกัษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

คะแนนเตม็ 24 คะแนน โดยใช้แบบประเมินทกัษะในการสื่อสารภาษาองักฤษ  

5. นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ วิชา

ภาษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. เปรียบเทียบคะแนนวัดทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน โดยใช้  คะแนน

เฉล่ีย ( x̄ )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าทางสถิติ (Paired t-test) 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ ใช้ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. สรุปผลและอภิปรายผลโดยใช้ตาราง และการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับเท่ากับ .05 และเมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจง่าย ( X  = 4.51 S.D. = 0.62) รองลงมา 

คือ ด้านความคล่องแคล่ว ( X  = 4.49 S.D. = 0.67) และด้านคุณภาพของการสื่อสาร ( X  = 4.47 S.D. = 

0.65) และด้านที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สดุคือด้านปริมาณการสื่อสาร ( X  = 4.39 S.D. = 0.66) 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X = 

4.39 S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉล่ียเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านบรรยากาศใน

การเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  ( X = 4.42 S.D. = 0.11) รองลงมา คือ 

ด้านพัฒนาการเรียนของนักเรียน  ( X = 4.40 S.D. = 0.29) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ( X = 

4.35 S.D. = 0.41) เป็นล าดับสดุท้าย 
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อภิปรายผล 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้  โรงเรียนโกวิทธ ารง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากการทดสอบวัดทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน

และหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเท่ากับ .05 

และเม่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉล่ีย

หลังเรียนสูงที่สุด คือ ด้านความเข้าใจง่าย  ( X = 4.51 S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ด้านความคล่องแคล่ว  

( X = 4.49 S.D. = 0.67) และด้านคุณภาพของการสื่อสาร  ( X = 4.47 S.D. = 0.65) และด้านที่มีคะแนน

เฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านปริมาณการสื่อสาร  ( X = 4.39 S.D. = 0.66) เมื่อเปรียบเทยีบทกัษะด้านการสื่อสาร

ภาษาองักฤษของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ค่า Sig. (2-tailed) 

มีค่า .000 แสดงว่าคะแนนหลังสอบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

ที่ต้ังไว้ เน่ืองจาก 

ประการแรก การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่เป็นจริงซ่ึงนักเรียน

มักจะพบเจอในชีวิตจริง เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยนักเรียนมีโอกาสในการเลือกใช้

ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยการจูงใจผู้เรียน และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เน้นบริบทและน าความรู้ไปใช้มากกว่าการจดจ า  นักเรียนสามารถเรียนรู้จาก

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และพัฒนาการใช้เคร่ืองมือทางปัญญาในการ

เรียนรู้  นอกจากน้ียังเน้นการพัฒนาความสามารถและการลงมือปฏบัิติหรือนักเรียนได้ลงไปเล่นในบทบาทของ

สถานการณ์ที่ถูกจัดข้ึน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ส าคัญ และการลงไปแสดงในบทบาทตามสถานการณ์ต่างๆ 

ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้ เทา่นั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึงความหมายและบริบทของการปฏบัิติ

ด้วย นักเรียนจะได้ลงมือปฏบัิติในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่คล้ายกับสถานการณ์ในสภาพความเป็นจริง 

ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2552) ได้กล่าวว่า วิธีสอนโดยการใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ คือ 

กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก  าหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่น

ในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์

น้ันๆ โดยใช้ข้อมูลที่ มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง โดยนักเรียนซ่ึงเรียกว่าผู้ร่วมสถานการณ์ 

(participants) จะมีปฏสิมัพันธก์บัเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ผู้เรียนจะใช้ภาษาในการสื่อสารของตัวเองในการ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระอย่างเหมาะสมกับบทบาทของตัวเอง และบทบาทของผู้ที่มี

ปฏสิมัพันธด้์วย  

ประการที่สอง ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบภาษาและเน้ือหาที่เหมาะสมสามารถใช้ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ Giving directions (การบอกทศิทาง), At the market (ตลาด), Clothes shop 

(ร้านขายเสื้อผ้า), Restaurant (ร้านอาหาร), Make an Appointment (การนัดหมาย), Cooking (การ
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ท าอาหาร), Telephone (การพูดคุยโทรศัพท)์ และ Birthday party (งานวันเกิด) ซ่ึงคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่

นักเรียนคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน และอาจเคยมีประสบการณ์ แต่ละกจิกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการใช้

ภาษาในการสื่อสารกับเพ่ือนในช้ันเรียน และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จากรูปแบบการ

จัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารและมีความหลากหลายท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี

ขึ้น ส่งผลให้เกดิมีพัฒนาการด้านทกัษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ ฮาร์เมอร์ (Harmer, 1983) 

ที่กล่าวว่าในการจัดกจิกรรมด้านการสื่อสาร นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาได้หลายรูปแบบ มีอสิระในการเลือกใช้

ภาษา และสพิุน  บุญชูวงศ์  (2556 ) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน

ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จนเกิดความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ นอกจากน้ี Swain 

(1985) ได้กล่าวว่า หากนักเรียนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วม หรือมีโอกาสที่จะได้ฝึกการสื่อสารกับผู้อื่นน้อย

เกนิไปกจ็ะท าให้นักเรียนไม่ประสบความส าเรจ็ในการสื่อสารภาษาตามเป้าหมายได้ 

ประการที่สาม กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้เหมาะสมกับระดับความรู้ 

ความสามารถของนักเรียนและสอดคล้องกบัหลักสตูร ในการเลือกกิจกรรมที่ใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยเลือกโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเน้ือหาในหลักสูตร ระดับอายุ ความสนใจ สอดคล้องกับเน้ือหาทาง

ภาษาที่ก  าหนดตามบทเรียนปกติ ตรงกับความคิดของ บราวน์ ( Brown, 2001) ที่กล่าวว่า ครูควรคัดเลือก

กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงพ้ืนฐานประสบการณ์ เน้ือหาการเรียนรู้ ความสนใจ 

ความสามารถของผู้เรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาและมีส่วนร่วมในบทบาทจะท าให้มีการพัฒนา

ได้มากที่สดุ และกล่าวได้ว่า กจิกรรมมีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการเรียนการสอน เน่ืองจากท าให้นักเรียน

มีโอกาสแสดงออกทางภาษาและสามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้อย่างมีความหมาย จุดมุ่งหมายของการจัด

กิจกรรมมุ่งให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ นักเรียนจึงได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ ส่งผลให้นักเรียน

เกดิการพัฒนาการเรียนรู้  และในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ท าการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ

โดยสอนแบบเน้นให้นักเรียนสื่อสารด้วยความเข้าใจมากกว่าการจ าค าศัพท์ หรือรูปประโยค นักเรียนต้องมี

ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นก าลังสื่อออกมา และสามารถสื่อสารโต้ตอบระหว่างกัน และเน้นการสอนแบบ คลังค า 

(lexical chunk) คือ การสอนแบบค าที่มีหลายค าเข้ามาร่วมกนั หรือค าที่เป็นคู่ และมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและ

กัน ค าพวกน้ีโดยมากจะเป็น กริยาวลี (phrasal verb), ส านวน ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสื่อสารออกมาได้อย่าง

คล่องแคล่วมากขึ้ น นอกจากน้ีการสอนด้วยวลี หรือประโยคส าเร็จรูปกช่็วยให้ผู้เรียนสามารถน าวลี  หรือประ

โยตส าเร็จรูปมาใช้ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ดังที่ Schmidt (1992) และ Lewis ( 1997) ได้

เสนอแนะว่าการสอนภาษาควรสอนด้วยวลี หรือประโยคส าเรจ็รูป เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนภาษาจดจ าค าศัพท์

ในบริบทได้ดีและเรว็กว่าการเรียนค าศัพทใ์หม่เป็นค าๆ  

ประการที่สี่ จากเกณฑ์การประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนจาก          

ผู้ประเมิน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ซ่ึงได้แก่ ความคล่องแคล่ว (Fluency) 

ความเข้าใจง่าย (Comprehensibility) ปริมาณการสื่อสาร (Amount of communication) และคุณภาพของการ
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สื่อสาร (Quality of communication) มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเพ่ิมข้ึนทุกด้าน เน่ืองจากนักเรียนมีความเข้าใจ

ในสิ่งที่ผู้พูดก าลังสื่อออกมา และสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ตนเองก าลังแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพวงมณี ตันติวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการใช้สถานการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ท่องเที่ยว นักศึกษามีความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงแสดงว่าการจัดการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์ส่งเสริม

ให้นักศึกษาพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านที่มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเพ่ิมข้ึนมากที่สุด 

คือ ด้านความเข้าใจง่าย (Comprehensibility) มีคะแนนเฉล่ีย 4.51แต่ในทางกลับกันด้านที่มีคะแนนเฉล่ีย

เพ่ิมข้ึนหลังเรียนเป็นล าดับสุดท้าย คือ ด้านปริมาณการสื่อสาร (Amount of communication) มีคะแนนเฉล่ีย 

4.39  สาเหตุที่ท  าให้ผู้เรียนมีคะแนนปริมาณการสื่อสาร (Amount of communication) ต ่ากว่าเกณฑ์อื่นๆ 

อาจเกิดจากความวิตกกังวลของนักเรียนซ่ึงจะเกิดข้ึนในขณะที่นักเรียนก าลังทดสอบทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษโดยมีกรรมการทั้งหมด 3 คนฟังพร้อมๆกัน  บราวน์ (Brown,1994) ได้กล่าวไว้ว่าความวิตก

กังวลท าให้ผลการเรียนไปในทางไม่ดี เช่นวิตกกังวลกลัวจะสอบตก กลัวจะเรียนได้ไม่ดี การวิตกกังวลมากๆ 

ท าให้เราลืมในสิ่งที่ เรารู้ไปในช่ัวขณะท าให้วุ่นวายใจ คิดไม่รอบคอบ ซ่ึงความกังวลประเภทน้ี เรียกว่า 

Debilitating Anxiety ซ่ึงมีผลกระทบอย่างมากต่อทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และคราสเฮน 

(Krashen,1985) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจต่อการเรียน นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการเรียนด้านการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ  ความพึงพอใจต่อการเรียนท าให้เกิดแรงจูงใจ ความสนุกที่จะเรียน สิ่งน้ีมีผลอย่างย่ิงต่อ

การเรียนรู้ภาษาที่สองของนักเรียน  กล่าวคือ ถ้านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน กจ็ะมีแรงจูงใจที่จะเข้า

ร่วมกิจกรรม และอยากพัฒนาทักษะการใช้ภาษาที่สอง การเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ที่มีบรรยกาศที่สนุกสนาน ถือเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริมความพึงพอใจต่อการ

เรียนได้เป็นอย่างดี 

จากผลค่าเฉล่ียคะแนนที่ได้จากเกณฑก์ารประเมินทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในแต่ละด้าน หลัง

เรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียนทุกด้าน และเม่ือพิจารณารายด้าน 4 ด้านมีค่าคะแนนเฉล่ีย (x̄ ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละด้านมีระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแสดงการ

เกาะกลุ่มระดับความสามารถทางการสื่อสารภาษาองักฤษของนักเรียน  

ทั้งน้ีเน่ืองจาก ประการที่ 1 เกณฑก์ารประเมินมีระดับการให้คะแนนที่แม้ว่าในแต่ระดับของการให้

คะแนนจะมีความชัดเจน แต่กม็ีเพียง 6 ระดับ สิ่งน้ีท าให้กรรมการตัดสินใจในการให้คะแนนอยู่ในระดับที่

ใกล้เคียงกนั ประการที่ 2  ความสามารถของนักเรียนมีความสามารถแบบเกาะกลุ่มกัน (Homogenous group) 

โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานที่อยู่ในระดับต ่า และมีค่าใกล้เคียงกันในทุกเกณฑ์  ทั้งก่อนและหลัง

การเรียน 

2. จากการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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( X  = 4.39 S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉล่ียเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า 

ความพึงพอใจด้านบรรยากาศการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  ( X = 4.42 

S.D. = 0.11) รองลงมา คือ ความพึงพอใจด้านพัฒนาการเรียนของนักเรียน  ( X = 4.40 S.D. = 0.29) 

และความพึงพอใจด้านกจิกรรมการเรียนการสอน  ( X = 4.35 S.D. = 0.41) เป็นล าดับสุดท้าย ซ่ึงความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ต้ังไว้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ

ภาพรวมระดับมาก ได้แก่  

ประการแรก กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่สนุกสาน ท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอนระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี 

นักเรียนมีจิตใจอารมณ์ที่พร้อมในการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน

เพ่ิมพูนทกัษะทางด้านการสื่อสารภาษาองักฤษของตนเอง จากข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ

เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโกวิทธ ารง พบว่า 

ด้านที่ได้ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สดุ คือ ความพึงพอใจด้านบรรกาศการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ

เรียนรู้ นักเรียนมีความพอใจในบรรยากาศการเรียน เน่ืองจากการเรียนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้

สร้างบรรยากาศที่มีความสนุกสนานท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ซ่ึง

สอดคล้องกบัพอลลาด (Pollard, 1996) กล่าวว่า บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี สภาพอารมณ์ที่ดี และการ

ยอมรับตนเองส่งผลในทางบวกกับความสามารถในการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น 

นอกจากน้ียังมีผลงานวิจัยของ อุมาพร ภพูานเพชร (2547: 54) ได้สนับสนุนว่า บรรยากาศที่เป็นกันเองและ

สนุกสนานท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเครียด หรือกดดัน ท าให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมโดยรู้สึกว่าตนเองไม่รู้สึก

ว่าถูกสอน จึงท าให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองสนุกสนานและไม่เครียด และ ธอร์นไดค์ (Thorndike, 1963) 

ได้กล่าวถึงกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎน้ีกล่าวถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียนทั้งทางร่างกาย

และจิตใจความพร้อมทางร่างกายหมายถึงความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทางด้านจิตใจ

หมายถึงความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญถ้าเกิดความพึงพอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู้ถ้าเกิด

ความไม่พึงพอใจจะท าให้ไม่เกดิการเรียนรู้หรือท าให้การเรียนรู้หยุดชะงักไป  

ประการที่สอง นักเรียนมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมมากขึ้นในด้านของการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะเหน็

ได้จากค่าเฉล่ียด้านพัฒนาการเรียนของนักเรียนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึงนักเรียนเข้าใจบทสนทนา

ภาษาอังกฤษดีขึ้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วขึ้น เลือกใช้ค าศัพทแ์ละส านวนในการสื่ อสารได้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ และนักเรียนสามารถน าบทสนทนาการสื่อสารภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของตวงทิพย์ โสฬสเสาวภาคย์ 

(2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนากิจกรรมสถานการณ์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในด้านการ

พูดภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการใช้กจิกรรมสถานการณ์ในการเรียนรู้อยู่ในระดับ

มาก  
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ประการที่สาม นักเรียนมีปฏสิมัพันธก์บัสิ่งต่างๆ จากสถานการณ์ที่ครูจัดข้ึน มีการโต้ตอบเป็นคู่ท า

ให้เกิดการท างานร่วมกัน จะเหน็ได้จากค่าเฉล่ียด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จากแบบสอบถามความพึง

พอใจ ซ่ึงเป็นด้านที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมการฝึกสนทนากบัเพ่ือนร่วมช้ัน กิจกรรมการเรียน

ส่งเสริมการสื่อสารโต้ตอบระหว่างคู่สนทนา เน้ือหาและความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน ซ่ึง

สอดคล้องกับ พิตรวัลย์ โกวิทวที (2550) กล่าวว่าในการด าเนินการสอนการสื่อสาร ควรเน้นกิจกรรมของ

ผู้เรียนมากกว่ากิจกรรมของครู ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกใช้

ความคิด สติปัญญา ความกล้าในการใช้ภาษาซ่ึงมีผลให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ทางภาษา เพ่ิมขึ้ น ตลอดจน

ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสื่อสารให้ได้มากที่สุด เช่นการสนทนาโต้ตอบกับเพ่ือนร่วมช้ัน เพ่ือที่

นักเรียนจะได้คุ้นชินกบัภาษา 

จากเหตุผลข้างต้นสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน

การเรียนรู้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกทางภาษาและ

สามารถน าความรู้ที่มีมาใช้อย่างมีความหมาย โดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรม มุ่งให้นักเรียนสื่อสารได้ ซ่ึง

ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน นอกจากน้ีกิจกรรมทางภาษายังช่วยให้เกิด

ความร่วมมือและความสมัพันธท์ี่ดีในห้องเรียน 

 

ขอ้คน้พบในการวิจยัครั้งนี้  

ข้อค้นพบที่น่าสนใจในการวิจัยคร้ังน้ี  

1.การที่ครูแก้ไขข้อผิดพลาดทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน (Teacher -  Correction) 

ในระหว่างที่นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์ทันที ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความผิดพลาดของ

ตนเอง และจดจ าสิ่งที่ถูกต้อง อันน าไปพัฒนาการสื่อสารได้ (Marconsin, 2003 ; Ellis et al., 2001)  แนว

ปฎิบัติน้ีสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2552) กล่าวว่า ในขณะที่นักเรียนก าลังเล่นในสถานการณ์น้ันๆ ผู้สอน

ควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเล่นของนักเรียน   ผู้สอนสามารถจดบันทึกข้อมูลที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการการเรียนรู้ของนักเรียน แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด และให้ค าปรึกษา   

2.การเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษควรส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ผ่านช่องทางประสาทสัมผัส

หลายๆ ทาง ไม่ควรเน้นการฟังและทอ่งจ าเพียงอย่างเดียว ซ่ึง Dunn-Dunn (1978) ได้เสนอแนวคิดการสอน

แบบ Multi modality environment คือการเรียนรู้แบบพ่ึงพิงบริบท หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้าน

อารมณ์ ด้านสงัคม ด้านร่างกาย และด้านเจตคติ เน่ืองจากนักเรียนมีการรับรู้ที่แตกต่างกนัออกไป บางคนชอบ

เรียนรู้ด้วยการสังเกต บางคนชอบเรียนด้วยการสัมผัส หรือบางคนชอบเรียนด้วยการเคล่ือนไหวและลงมือ

ปฏบัิติ เมื่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนมีความหลากหลาย นักเรียนจะสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ตามความชอบ

และความถนัดของตนเอง  นักเรียนที่ชอบงานเขียนกจ็ะเลือกที่จะเขียนบท นักเรียนที่ชอบการแสดงออกก็
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เลือกที่จะเข้าร่วมกจิกรรมการสนทนาในทุกโอกาสที่มี  การมีโอกาสได้เลือกจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุก และ

พร้อมที่จะเรียนรู้    

นอกจากน้ี Multi modality environment  หรือการเรียนรู้แบบพ่ึงพิงบริบท ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

เรียนรู้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การอ่าน  การเหน็ภาพ การได้เคล่ือนไหว การปฎิบัติจริง สิ่งเหล่าน้ี

ช่วยให้นักเรียนเกิดการจดจ าค าศัพทใ์หม่ๆและเกบ็ไว้ในความจ าระยะยาว ( long term memory) ได้อย่าง

รวดเรว็และมีประสทิธภิาพ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ควรน าการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ไปใช้ในห้องเรียนให้มากขึ้น โดยเลือกใช้

ตามความเหมาะสมเพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ปฏบัิติ และเป็นศูนย์กลาง

ในการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนเกิดทศันคติที่ดี และสามารถพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารได้ดีย่ิงข้ึน อีกทั้ง

จะท าให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถน าบทสนทนาที่ได้เรียนไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  

2. ก่อนที่จะมีการทดสอบวัดทกัษะ ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียน

ไม่เกิดแรงกดดันจนท าให้เกิดการวิตกกังวลก่อนทดสอบหรือในขณะที่ก  าลังทดสอบ การสร้างบรรยากาศอาจ

ท าได้โดยไม่มีกรรมการสอบแบบสอบต่อหน้า (Face to face) หากแต่ใช้การบันทกึการสอบเป็นวิดีทศัน์ แล้ว

ให้กรรมการให้คะแนนผ่านช่องทางน้ี  

3. การใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้อาจจะไม่เหมาะสมกับการสอนภาษาอังกฤษในบางด้าน 

เช่น การสอนหลักไวยากรณ์ เพราะการสอนหลักไวยากรณ์ต้องยึดหลักการอธิบายโครงสร้าง หรือ หลักการใช้

จากครูผู้สอน ซ่ึงต้องเน้นความจ าและความเข้าใจของนักเรียนเป็นอย่างมาก 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาผลการพัฒนาทกัษะการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้กับนักเรียนใน

ระดับช้ันอื่น ๆ เช่น ระดับ ประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับรูปแบบการสอนแบบอื่นๆ เช่น 

การสอนโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป หรือการสอนโดยใช้ชุดกจิกรรม เป็นต้น 
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