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บทคัดย่อ
วิท ยานิ พ นธ์ น้ ี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ (1) พัฒนาความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ของ
นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 โดยใช้กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ (2) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ปี การศึกษา
2562 จานวน 40 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ จานวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน 3) แบบถามตอบปากเปล่า Q&A (Question and Answer) 4) แบบประเมินความ พึง
พอใจของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ การเรี ย นรู ้ ก ารสื่ อ สารภาษาอัง กฤษ โดยใช้กิ จ กรรม
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดย 1) การวิ เ คราะห์ ผ ลการพัฒ นาความสามารถในการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ โดยใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75 2) การวิเคราะห์ ระดับ ความพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อการเรี ยนการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผลการทดสอบความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์พบว่านักเรี ยนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.00 มีจานวน 24 คน โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 และมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ40.00
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.73) เมื่อ
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พิจารณารายด้านเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ด้านสื่ อ
การเรี ยนรู ้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.24, S.D. = 0.84) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ, กิจกรรมปฎิสัมพันธ์
ABSTRACT
This experimental research aimed to 1) develop English communication ability by using
interactive activities 2) study the students’ satisfaction towards English interactive activities. Samples were
Primary 3 students of Prachauppathum School, Nonthaburi studying in the first semester of the academic
year 2019. The samples with 40 students were purposively selected. Instruments used in this research were
1) English lesson plans using interactive activities 2) English Communication tests; Paper-based test and
Oral test 3) Q&A (Question & Answer 4) Questionnaire on students’ satisfaction towards English interactive
activities. Data were analyzed using percentage, mean score, standard deviation. The results showed that 1)
the English communication ability of all students, accounting for 60% passed the criterion score at 75%, 2)
̅ = 4.28,
the students’ satisfaction towards English interactive activities were generally at the high level (X
S.D. = 0.73)
Keywords: English communication ability, Interactive activities
ความสาคัญของปัญหาการวิจัย
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบอย่างทัว่ ถึ งรวดเร็ ว บุคคลในสังคมต้องติดต่อพบปะสื่ อสาร
เพื่อดาเนิ นกิ จการทางสังคมหรื อเศรษฐกิ จเพิ่มขึ้น ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญยิ่งในการ
สื่ อสาร (กรมวิชาการ, 2550)
ถึงแม้วา่ ช่วงที่ผา่ นมารัฐบาลได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนทุกกลุ่มมาอย่าง ต่อเนื่ อง ก็ตามแต่การนานโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิน้ นั ดูเหมือนจะยังไม่เห็นผลเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน และถือว่าประสบผลสาเร็ จน้อย ซึ่ งสะท้อนจาก
ข้อมูลผลการจัดอันดับทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของไทยจากการสารวจของสานักงานจัดอันดับทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของ EF (Education First) โดยการทดสอบประชากรจานวน 910,000 คน ในประเทศที่ไม่ได้
ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่จานวน 70 ประเทศ ประเทศไทยถู กจัดให้อยู่ในอันดับที่ 62 สู งกว่า การ์ ตา
มองโกเลีย คูเวต อิรัก อัลจีเรี ย ซาอุดีอาระเบีย กัมพูชา และลิเบีย ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มที่มี ทักษะภาษาอังกฤษ “ระดับ
ต่ามาก” (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)
เมื่อเทียบสัดส่ วนการใช้ ภาษาอังกฤษสื่ อสารของประเทศในอาเซี ยน พบว่า คนไทยที่สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้มีเพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่ งทาให้ไทยอยูใ่ นอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศ รองจากสิ งคโปร์ ที่มี
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จานวน คนใช้ภาษาอังกฤษได้ถึงร้อยละ 71 ฟิ ลิปปิ นส์ ร้อยละ 55.49 บรู ไน ดารุ สซาลามร้อยละ 37.73 และ
มาเลเซี ยร้อยละ 27.24 อีกทั้งเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนน TOEFL ของบัณฑิตจากประเทศ อาเซี ยน พบว่า ชาติที่
ได้คะแนนเฉลี่ยสู งกว่า 550 ได้แก่ สิ งคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ คะแนนเฉลี่ย สู งกว่า 500 ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม
และกัมพูชา ส่ วนไทยมี คะแนนเฉลี่ ยของบัณฑิ ตต่ ากว่า 500 คะแนน ซึ่ งอยู่ในระดับเดี ยวกับ บัณฑิ ต จาก
ประเทศลาว (สานักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2558) และหากดูผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษทุกระดับจากผลการประเมินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) พบว่า ในปี การศึกษา 2558 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ เทียบกับคะแนนเฉลี่ ยของปี ที่
ผ่านมาซึ่ งมีค่าเฉลี่ยต่าอยูแ่ ล้ว (ไทยรัฐออนไลน์,2559)
สมยศ เม่นแย้ม(2543) กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารเป็ นการสอนที่เน้นการใช้
ภาษาของผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก โดยอาศัย หลักการของภาษาศาสตร์ สังคม (Sociolinguistics) ซึ่ ง ว่า ด้วยบริ บท
(Context) ภาษาและวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะชุ ม ชนอาจมี ก ารใช้ ภ าษาที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตาม
สภาพแวดล้อม และ มัวราเนน(Mauranen, 2006 : 144) กล่าวว่าโดยธรรมชาติของภาษานั้น ภาษาพูดไม่ใช่
ภาษาที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหากแต่เป็ นภาษาที่เป็ นความจาเป็ นพื้นฐานของมนุ ษย์ที่ตอ้ งใช้ในการสื่ อสาร
การพูดเป็ นสิ่ งแรกที่เด็กได้รับภาษาและเป็ นสื่ อกลางของการสื่ อสาร
จากการศึกษางานวิจยั พบว่าการใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษนั้นสามารถช่วย
พัฒนาทักษะการสื่ อสารของผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั ของ มามิโกะ โอริ อกิตะ (Mamiko OriiAkita,2013) ได้ทาการศึกษาประสิ ทธิ ภาพการสอนฟั งเพื่อความเข้าใจ (Listening comprehension) โดยใช้
การเปรี ยบเทียบวิธีการสอนเพื่อความเข้าใจ (Listening comprehension) สามรู ปแบบคือ การสอนฟังโดยใช้
รู ป แบบBottom-up, การสอนฟั ง โดยใช้รู ป แบบ Top-down และการสอนฟั ง โดยใช้รู ป แบบปฏิ สัมพันธ์
สาหรับนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สอง พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีแบบ
ปฏิสัมพันธ์ มีการพัฒนาการฟั งเพื่อความเข้าใจอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนกว่าการสอนโดยใช้รูปแบบBottomup และ รู ปแบบ Top-down
เช่ นเดี ยวกับงานวิจยั ของ ฟารซานา นาฮีด (Farzana Naheed, 2015) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการใช้
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในการสอนภาษาอังกฤษ และ ผลของแนวทางการสอนโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ที่มี
ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนที่ได้รับการสอนโดยการจัดกิ จกรรม
ปฏิบตั ิสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบกับการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้แนวทางเดิม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญ
ทางสถิติ 0.01 พร้อมทั้งเสนอแนะว่าครู สอนภาษาอังกฤษควรนาแนวทางการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้
กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ไ ปปรั บ ใช้ใ นชั้น เรี ย น และ การสอนทัก ษะแต่ ล ะทัก ษะควรมี ก ารใช้กิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์สูงสุ ดในชั้นเรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองโดยใช้กิจกรรมปฎิสัมพันธ์
ในห้องเรี ยนนั้น มีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งผูเ้ รี ยนจะสนุ กและมีความสุ ขกับการเรี ยนภาษาอังกฤษ ซึ่ งจะทาให้ ผู ้
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เเรี ยน เกิดความพึงพอใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง เลื อกทาการวิจยั ในเรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอัง กฤษโดยใช้ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการสื่ อ สารของนัก เรี ยน ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประชาอุปถัมภ์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ด้วย
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษแบบปฏิสัมพันธ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ มี
คะแนนความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
2. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนประชาอุปถัมภ์เขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 จานวน 5 ห้องเรี ยน นักเรี ยน 179 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/1 โรงเรี ยนประชาอุปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรีเขต 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ต่อกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
4.ขอบเขตด้านเนื้อหา
สาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 15 ชัว่ โมง
1. Unit 1: In the Garden (3 ชัว่ โมง)
2. Unit 2 : Home Time (4 ชัว่ โมง)
3. Unit 3: At School (3 ชัว่ โมง)
4. Unit 4: My Day (5 ชัว่ โมง)
5. ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจยั
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ผูว้ ิจยั ได้กาหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการทดลอง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยใช้การ
ทดลองนอกเวลาเรี ยน จานวน 15 ชัว่ โมง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ จานวน 4 แผน
2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการสื่ อสารภาษาอังกฤษหลังเรี ยน
3) แบบแบบทดสอบวัดความสามารถทางการสื่ อสารภาษาอังกฤษหลังเรี ยน แบบถามตอบปาก
เปล่า Q&A-Question and Answer
4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการการเรี ยนรู ้ การ
สื่ อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั จะบันทึกข้อความถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1 เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ชี้ แจง วัตถุประสงค์ วิธีประเมินผลการเรี ยนและทาความเข้าใจ การจัดการเรี ยนการสอน
การสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
3. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ ตามแผนการจัดกิ จกรรมเป็ น
เวลา 15 ชัว่ โมง
4. เมื่อสอนโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์แล้ว ตามแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละแผน ผูว้ ิจยั ทา การ
ทดสอบวัดความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน การพูด
เมื่อจัดกิ จกรรมครบ 15 ชัว่ โมงแล้ว ทดสอบทักษะการสื่ อสารของนักเรี ยนโดยใช้แบบถามตอบ ปากเปล่า
Q&A (Question and Answer) จานวน 10 ข้อ
5. ให้ นัก เรี ย นตอบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
6. ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ ผ ลการพัฒ นาความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษ ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ โดยใช้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
2) การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปผลได้ดงั นี้
1) ผลการทดสอบความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์พบว่านักเรี ยนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.00 มีจานวน 24 คน โดยคิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 และมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ40.00
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.73) เมื่อ
พิจารณารายด้านเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ด้านสื่ อ
การเรี ยนรู ้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.24, S.D. = 0.84) ตามลาดับ
อภิปรายผล
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้กิจกรรม
ปฏิ สัมพันธ์พบว่า ผลการสอบหลังเรี ยนในแต่ละหน่ วย จานวน 4 หน่ วยนักเรี ยนที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
75.00 ผ่านเกณฑ์ มีจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ27.50 และนักเรี ยนที่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 29 คน
คิดเป็ นร้อยละ72.50
เมื่อพิจารณาผลการสอบระหว่างหน่ วยที่ 1 และ หน่ วยที่ 3 ซึ่ งเป็ นการทดสอบโดยใช้ Paperbased test จากผลทดสอบหลังเรี ยนหน่ วยที่ 1 ของนักเรี ยน คะแนนเฉลี่ย 6.15 เปรี ยบเทียบกับผลทดสอบ
หน่ ว ยที่ 3 คะแนนเฉลี่ ย 7.83 พบว่า คะแนนเฉลี่ ย ของนัก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น 1.68 แสดงให้ เ ห็ น ว่า นัก เรี ย นมี
พัฒนาการการเรี ยนภาษาอังกฤษดีข้ ึนจากการเรี ยนโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ผา่ นการแสดงบทบาทสมมุติ,
การสัมภาษณ์ , การทากิ จกรรมกลุ่ม และการเล่ นเกมช่ วยให้นักเรี ยนสามารถจาคาศัพท์ได้มากขึ้นรวมถึ ง
ผูว้ ิจยั เลื อกใช้รูปแบบภาษาและเนื้ อหาที่เหมาะสมโดยเลื อกใช้รูปแบบประโยคสนทนาจากสถานการณ์ ที่
นักเรี ยนคุน้ เคยในชีวิตประจาวัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยภัทร พลับพลา (2559) ได้ทาการวิจยั พัฒนา
รู ป แบบการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่ง เน้นประสบการณ์ ท างภาษาและหลัก การเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ เพื่ อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดหนอง
จับเต่าสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาชลบุ รี เขต 3 พบว่าความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนตามรู ปแบบการสอนภาษาอังฤษแบบมุ่งเน้น
ประสบการณ์ทางภาษาและหลักการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบการสอนปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ จันทร์ เพ็ญ สุ ภาแก้ว (2553) ได้ศึกษา
การใช้ เ กมเพื่ อ เป็ นกิ จ กรรมในการพัฒ นาการเรี ยนรู ้ ค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษของนั ก เรี ยนชาวเขา ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนศึกษานารี อนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่พบว่า การ
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ใช้แผนการจัดกิจกรรมเสริ มในการเรี ยนรู ้คาศัพท์โดยใช้เกมทาให้การเรี ยนรู ้คาศัพท์ของนักเรี ยนมีพฒั นาการ
ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
การทดสอบหลังเรี ยน Oral test โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุ ติ (Role-play) ในหน่วยที่ 2 พบว่า
นักเรี ยนมีความสามารถในด้านความคล่องแคล่วในการพูดมากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ย 1.93 คะแนน ด้าน
ความถูกต้องคะแนนเฉลี่ย 1.88 และ น้ าเสี ยงประกอบการพูดคะแนนเฉลี่ย 1.88
การทดสอบหลัง เรี ย น Oral test โดยใช้ก ารพู ดเฉี ย บพลัน (Impromptu speech) ในหน่ วยที่ 4
พบว่านักเรี ยนมีความสามารถด้านในด้านความคล่องแคล่วในการพูดมากที่สุดโดยได้คะแนนเฉลี่ย 2.52 ด้าน
ความถู กต้องคะแนนเฉลี่ ย 2.20 ด้านการเรี ยงลาดับข้อความคะแนนเฉลี่ ย 2.10 ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบกิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ แนวทางการสอนภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดยมี
จุดมุ่งหมายให้นกั เรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง(Accuracy) และคล่องแคล่ว (Fluency)
การเสริ มให้นกั เรี ยนสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง(Accuracy) และคล่องแคล่ว (Fluency) ใน
งานวิจยั นี้มีข้ นั ตอน ได้แก่ ขั้นที่ครู หรื อผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล เรี ยกว่าขั้นนาเสนอ (Presentation) โดยผูส้ อน
จะนาเสนอรู ปแบบและความหมายของภาษาอังกฤษให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจความหมาย(Meaning)ของไวยากรณ์ที่
นาเสนอแล้วตามด้วยโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Form) และจบลงด้วยการออกเสี ยง (Pronunciation) หลังจาก
นั้นจะเป็ นขึ้ นฝึ ก (Practice)ซึ่ งมุ่งเน้นความคล่ องแคล่ ว (Fluency)ในการใช้ภาษาของนัก เรี ย น นักเรี ย นมี
โอกาสได้ฝึกพูดในขั้นนี้ โดยฝึ กพร้อมกันทั้งชั้น ฝึ กเป็ นกลุ่ม และ ฝึ กเป็ นคู่ และขั้นต่อไปเป็ นการใช้ภาษาใน
ขั้น การน าไปใช้ (Production) เป็ นขั้น ที่ นั ก เรี ยนน าค าหรื อประโยคที่ ฝึ กมาแล้ ว มาใช้ ผ่ า นกิ จ กรรม
ปฏิสัมพันธ์ คือ การเล่นเกม, การแสดงบทบาทสมมุติ, การสัมภาษณ์ และ การทากิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาอังกฤษ อันเป็ นการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร สอดคล้องกับ ธุ วพร ตันตระกูล (2557) ที่ได้ศึกษา
เรื่ องการพัฒนาทัก ษะการพู ดภาษาอัง กฤษในชี วิ ตประจาวัน โดยใช้บ ทฝึ กสนทนาภาษาอัง กฤษ พบว่า
นักศึกษามีพฒั นาการความสามารถด้านการพูดหลังการใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่ อสารสู งกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวว่ากิจกรรมที่ใช้ในการฝึ กการสื่ อสารควรเป็ นกิจกรรม
ที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาในการสื่ อสารมากที่สุดซึ่ งจะช่วยให้เข้าใจและส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนกล้าคิด กล้า
ทา ตลอดจนกล้าแสดงออก และ ศันสนะ มูลทาดี (2559) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่รับการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติมีทกั ษะการพูดระหว่างการทดลองสู งขึ้นโดย
ลาดับ โดยทักษะหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการทดสอบแบบถามตอบปากเปล่ า Q&A (Question and Answer) พบว่ า นัก เรี ย นที่ มี
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75.00 ผ่านเกณฑ์มีจานวน 24 คน โดยคิดเป็ นร้อยละ 60.0 และมีนกั เรี ยนไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 14 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ40.00 จากการพิ จ ารณาแบบถามตอบปากเปล่ า Q&A (Question &
Answer)
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จากการพิจารณารายข้อในจานวน 10 ข้อ พบว่า ข้อ 1-4 ซึ่ งเป็ นคาถาม What ที่มีภาพประกอบ
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ร้อยละ 94.00 ตอบคาศัพท์ได้ถูกต้อง ทั้งยังมีรูปประโยคการตอบที่สมบูรณ์ สิ่ งนี้ แสดง
ประโยชน์ของการใช้บตั รคาศัพท์เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่ง ในการเรี ยนการสอน กล่าวคือบัตรคาศัพท์ ถือเป็ น
หนึ่ งในบทเรี ยนสื่ อประสม ที่ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ คาศัพท์ได้มากขึ้น และยังสร้างความจดจา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัจฉรา เจตบุตร (2554) ที่พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนผ่า นการจัดการเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
บทเรี ย นสื่ อ ประสม ที่ ป ระกอบด้ว ยเกม หนัง สื อ สามมิ ติ บัต รค า รู ป ภาพ และสื่ อ ผ่า นคอมพิ ว เตอร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สาเนา ศรี ประมงค์ (2547:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เกมคาศัพท์ประกอบการสอนที่มีต่อ
ความคงทนในการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง
จัง หวัดระยองจานวน 40 คนใช้วิธี สุ่ ม อย่า งง่ า ย ผลการวิจยั พบว่า การใช้เกมค าศัพ ท์ภาษาอัง กฤษเข้ามา
ประกอบการสอนช่ วยให้นกั เรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษสู งโดยใช้ t-test สาหรับ
กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน และพบว่าการใช้เกมคาศัพท์จะช่วยให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ สูง
กว่าการสอนด้วยวิธีปกติ
ค าถามข้อที่ 5-6 ซึ่ ง เป็ นค าถาม Yes/No Question และมุ่ ง ถามกิ จกรรมในชี วิตประจาวัน ของ
นักเรี ยน นักเรี ยนร้อยละ 70.00 สามารถตอบได้ โดยสามารถใช้ประโยคสมบูรณ์ในการตอบ นักเรี ยนที่ตอบ
คาถามนี้ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถดึงคาศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวติ ประจาวันมาใช้ได้ทนั ที และแสดงการ
ลัง เลที่ จะตอบเพราะไม่ แน่ ใจว่า ควรตอบโดยการใช้ค าศัพ ท์ที่เรี ย นมา หรื อตอบข้อเท็จจริ ง ในกิ จกรรม
ประจาวันที่ได้ทาจริ งของตนเอง
ค าถามข้ อ ที่ 7-10 เป็ นค าถาม Wh-Questions อื่ น ๆ ได้ แ ก่ Where และ When โดยไม่ มี
ภาพประกอบ นักเรี ยนร้อยละ 60.00 สามารถได้คะแนนในส่ วนนี้ ที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากตอบด้วยประโยค
ไม่สมบูรณ์ สิ่ งนี้ แสดงให้เห็ นได้ว่า คลังคาศัพท์ของนักเรี ยนได้เพิ่มพูนขึ้ น และสามารถนามาใช้เพื่ อการ
สื่ อสารได้
อย่างไรก็ตามข้อที่ 10 ซึ่งเป็ นคาถามที่ตอ้ งให้เหตุผลใช้ Why (ต่อเนื่ องจากคาถามข้อที่ 9) ถามว่า
Why do you like it? มีนกั เรี ยนตอบถูกคิดเป็ นร้อยละ 40.00 ผูว้ ิจยั พบว่าคาถามข้อนี้ เป็ นการให้เหตุผล และ
แสดงความคิดเห็ น ถึ งแม้ว่านักเรี ยนจะมีวงคาศัพท์เพิ่มพูนขึ้ นไปตามหน่ วยการเรี ยน แต่ก็ถือว่ายังเป็ นวง
ศัพท์ที่ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการสื่ อสารที่แสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ นกั เรี ยนยังไม่สามารถ
เรี ยบเรี ยนประโยคเพื่ออธิ บายเหตุผลได้ เพียเจต์( Piaget : 1952) ได้กล่าวว่า สติปัญญาของเด็กช่วงอายุ 7-11
ปี อยู่ในขั้นการคิ ดค้นด้วยรู ปธรรม (Concrete Operational Stage) เป็ นวัยที่สามารถสร้ างกฏเกณฑ์ เข้าใจ
เหตุผล รู ้จกั แก้ปัญหาสิ่ งต่างๆที่เป็ นรู ปธรรมได้ ฉะนั้นข้อคาถามที่เป็ นการถามความคิดเห็นที่มีลกั ษณะเชิ ง
นามธรรมอยูด่ ว้ ยอาจเป็ นสิ่ งที่ยากเกินไปสาหรับนักเรี ยนกลุ่มนี้ ดังที่ปริ ษา บุญมาศ (2551) กล่าวว่า ลักษณะ
การคิดเชิ งเหตุผลเป็ นการใช้ความรู ้ เดิมมาสรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่ โดยใช้ความคิดตามหลักการและเหตุผล ซึ่ ง
ได้จากประสบการณ์โดยหาเหตุผลจากข้อมูลที่ได้รับนั้นสามารถตัดสิ นและแก้ปัญหาได้
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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เนื่ องจากการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์เน้นบทบาทของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รู ปแบบกิจกรรมส่ วนใหญ่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรี ยน ดังที่ Jack C.
Richards (2006) ได้กล่าวถึ งการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารว่าการจัดกิ จกรรมแบบคู่
(Pair work) อันเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งการปฏิ สัมพันธ์ ที่ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ คิด และทาร่ วมกัน กัน
ระหว่างผูเ้ รี ยน (Collaborative learning) นอกจากนี้ การสร้างสถานการณ์ให้โต้ตอบกัน ยังช่วยให้เกิดการใช้
ภาษาในสถานการณ์ที่เสมือนจริ งได้ กิจกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมรายคู่ ได้แก่ การถามหาข้อมูล ที่ตนขาด
หายไปจากคู่ของตน (Information gap) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) ซึ่ งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์น้ ีผเู ้ รี ยน
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ได้ลงมือใช้ภาษาด้วยตนเองโดยการเเลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อน การช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากการทากิ จกรรมกลุ่ มร่ วมกันและผูเ้ รี ยนพยายามเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง
เพิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ในงานวิ จ ัย มี ค รู ผู ้ส อนคอยผู ้ค วบคุ ม และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งท ากิ จ กรรม
โดยเฉพาะการตรวจสอบแก้ไขภาษา (Teacher’s feedback) ปั จจัยนี้ทาให้ผเู ้ รี ยนได้แก้ไขข้อบกพร่ องของการ
พูดในทุกๆ กิจกรรมที่ได้เข้าร่ วม
นอกจากนี้ การใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ ที่ถือว่าเป็ นการสอนภาษาระดับ ประโยคและปริ จเฉท
มากกว่าจะเป็ นคาต่อคา และยังเป็ นการสอนด้วยประโยคสาเร็ จรู ปได้ช่วยให้ผูเ้ รี ยนจดจาประโยคนั้นๆได้ดี
จนสามารถรับสาร แปลสารและตีความหมายได้อย่างรวดเร็ วเวลาที่ได้ยิน หรื อเมื่อต้องการสื่ อสารประโยค
เหล่านี้ ดังที่ เลวิส (Lewis 1993) ได้กล่าวว่า ความคล่องแคล่วจะมาจากการที่ผูใ้ ช้ภาษามีคลังคาศัพท์และ
ประโยคสานวนมากพอจนสามารถนามาใช้ได้ทนั ที
ผลการพัฒนาความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษด้วยกิ จกรรมปฏิสัมพันธ์ ของงานวิจยั นี้
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ โชคอนันต์ อนันตสิ ทธิ โชค (2554) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาผลการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการสื่ อสารด้วยกลวิธีการจัดเรี ยงประโยคอย่างสับสนและบทบาทสมมุติที่
มีต่อทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 งานวิจยั ของโชคอนันต์
พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับ
เกณฑ์ร้อยละ75 พบว่าคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 อีกทั้งเมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับเออร์ ฮัค (Ul Hag Zahoor :2017)
ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน กลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชาย 50คนแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใช้การสอบ pre-test และ post-test โดย
กลุ่มทดลองจะได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานและกลุ่มควบคุมจะได้รับการสอนแบบดั้งเดิม เมื่อทา
การทดลองแล้ว มีการทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดพัฒนาการด้านทักษะการพูดของนักเรี ยน โดยผูว้ จิ ยั ได้แนะนา
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็ นฐานว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาทักษะการพูดของผูเ้ รี ยนเนื่ องจากผลการ
ทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั้งสองกลุ่มพบว่าวิธีการสอนทั้งสองวิธีให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่างกัน
อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.73)
จากการที่นกั เรี ยนได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจว่า เรี ยนอย่างมีความสุ ข กิจกรรมมีความ
สนุ ก น่ าสนใจ สื่ อที่ ใช้ในการทากิ จกรรมมี ความหลากหลาย มี ความชัดเจนเข้าใจง่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ รศักดิ์ แจ่มเจริ ญ (2559) ที่ได้ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟั ง -พูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมเสริ มทักษะทางภาษาของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนรายวิชาภาษาอังในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป และ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริ มทักษะทางภาษา พบว่านักศึกษาที่เรี ยน
โดยใช้กิจกรรมเสริ มทักษะทางภาษามีความสามารถด้านการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารหลังการ
ทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และ นักศึกษามีความพึงพอใจและมี
ความเชื่อมัน่ ในกิจกรรมเสริ มทักษะทางภาษาว่าจะช่วยให้นกั ศึกษามีพฒั นาการด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ง นั ก ศึ ก ษามั่น ใจว่ า จะสามารถน าความรู ้ แ ละทัก ษะที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ โดยมีผลการวิเคราะห์ความเห็นของนักศึกษาต่อกิจกรรมเสริ มทักษะทางภาษา อยูใ่ นระดับ
ที่มากที่สุด และเมื่ อพิจารณารายด้านความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ได้รับการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.32,
S.D. = 0.63) ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( X = 4.3, S.D. = 0.84)
ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =
4.32, S.D. = 0.63) เนื่ องจากนัก เรี ย นสามารถตอบค าถามภาษาอัง กฤษสั้นๆ ง่ า ยๆจากเรื่ องที่ เรี ย นได้ จา
คาศัพท์ได้มากขึ้น มีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษ และสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัญญา ขันฑะสี มาเฉลิม (2556) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสวีวิท ยา ที่ ไ ด้รั บ การฝึ กด้ว ย แบบฝึ กทัก ษะเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิตประจาวัน ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสวีวิทยา จังหวัดชุ มพร ที่เรี ยนด้วย
แบบฝึ กทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวันที่พฒั นาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อแบบฝึ กทัก ษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.29,
S.D. = 0.72) เนื่องจากสื่ อที่ใช้ในการทากิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ บัตรคา อุปกรณ์
ที่ ใช้เล่ นเกม สื่ อมี ความสร้ างสรรค์ ชัดเจนเข้าใจง่ าย เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้ อหา ช่ วยส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนอยากเรี ยนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัศพร ไตรรัตน์ (2559) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มทักษะภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
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4 ผลการวิจยั พบว่าค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของชุ ดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงว่านักเรี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนเพิ่มขึ้น ร้อยละ
71.37 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =
4.3, S.D. = 0.84) เนื่ องจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีความหลากหลาย เช่ น การเล่ นเกม การทางานเป็ นคู่ การ
ทางานเป็ นกลุ่ม กิจกรรมมีความน่าสนใจเหมาะสมกับบทเรี ยน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าตอบคาถาม กล้าพูด
ภาษาอังกฤษ และนักเรี ยนมีความพึงพอใจที่ได้พูดภาษาอังกฤษมากขึ้นในขณะทากิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ไรวินท์ปภา ภัทรวิเศษพันธ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผลการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่ อง
กาลเพื่อการสื่ อสาร สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่
เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่ อง กาลเพื่อการสื่ อสาร มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่ อง
กาลเพื่อการสื่ อสาร โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ข้ อค้ นพบในงานวิจัยครั้งนี้
ข้อค้นพบที่น่าสนใจในงานวิจยั ครั้งนี้
1. ถึ งแม้นักเรี ยนจะมี ความกล้าและคล่องแคล่ วในการตอบคาถาม แต่นักเรี ยนบางส่ วนยังไม่
สามารถตอบคาถามเป็ นรู ปประโยคที่สมบูรณ์ได้ นักเรี ยนจะตอบคาถามเป็ นคาศัพท์ที่นกั เรี ยนรู ้ หรื อใช้รูป
ประโยคผิดไวยากรณ์ ซึ่ งผูส้ อนต้องตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของนัก เรี ยน มาร์ คอนสิ น(Marconsin,2003)
กล่าวว่าการที่ครู แก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรี ยนในระหว่างที่นกั เรี ยนสื่ อสารภาษาอังกฤษ ช่ วยให้นกั เรี ยน
เข้า ใจความผิ ด พลาดของตนเองและจดจ าสิ่ ง ที่ ถู ก ต้อ งน าไปสู่ ก ารพัฒ นาได้ นอกจากครู จ ะช่ ว ยแก้ไ ข
ข้อผิดพลาดทางการสื่ อสารของนักเรี ยนแล้ว ครู ยงั สามารถเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้นกั เรี ยนได้โดยการให้
คาชมเชย สเลทเทอร์ รี่ และ วิลลิ ส (Slattery and Willis 2001:43) กล่ าวว่าการชมเชยนักเรี ยนนั้นสามารถ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั นักเรี ยนได้ และการทวนประโยคซ้ าๆให้นกั เรี ยนยังสามารถช่วยในเรื่ องการออกเสี ยง
ประโยคและให้นกั เรี ยนคุน้ เคยกับการพูดภาษาอังกฤษอีกด้วย
According to Slattery and Willis in their book of English for Primary Teachers (2001:43),
although repetition of set phrases does not mean that children are acquiring language, it is still very
important. They argue that repetition prepares children for meaningful communication in several ways i.e.
by helping them get used to saying English, by allowing them to practise the intonation pattern, and by
enabling them to gain confidence, especially if the teacher gives a lot of praise. Accordingly, for teacher of
YL it is suggested to open chances and more time for the learners to listen words, utterances, set of phrases
as a process of developing learners’ speaking skill
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2. ผูว้ ิจยั พบว่าในการสอบ Paper based test ครั้ งที่ 1 มี นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 75
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50 และ มีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกฑณ์จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด เนื่ องจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างชาติที่ยอ่ มมีอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ รวมถึงระยะเวลาที่
ใช้ในการทากิ จกรรมหน่ วยแรกใช้เวลาเพียง 3 ชัว่ โมงแล้วทาการทดสอบหลังเรี ยนเลยนักเรี ยนอาจจะยัง
ปรับตัวไม่ทนั สาหรับการทดสอบ สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ ตามกฏแห่ งความพร้ อม (Law of
Readiness) ของธอร์ ไดค์ (Throndike 1966) กล่าวไว้การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผูเ้ รี ยนมีความพร้อมทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของรสริ นทร์ ปิ่ นแก้ว และภานุ วฒั น์ ศิรินุพงศ์(2560) ผลการศึกษา
พบว่ า ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าภาษาอัง กฤษในชี วิ ต จริ ง1 ของนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ประเภทวิช าอุ ตสาหกรรม วิท ยาลัย อาชี วศึ ก ษาในเขตกรุ ง เทพมหานคร สั ง กัด
สานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษา อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรความ
พร้อมของผูเ้ รี ยน ตัวแปรการเตรี ยมการสอนของครู ตัวแปรการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน และตัวแปร
ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่สอน และยังสอดคล้องกับที่สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์ (2544)ได้กล่าวถึ งการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสารไว้ว่าการเรี ย นภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างชาติ ย่อมมี อุปสรรคในการเรี ย นรู ้
มากกว่า เจ้าของภาษา
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
1. การใช้กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ เ พื่ อ พัฒ นาความสามารถในการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษส าหรั บ
นักเรี ยน ผูส้ อนต้องเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมหากต้องใช้สื่อที่เป็ น Multimedia
2. ในการทากิจกรรมครั้งแรกเมื่อให้นกั เรี ยนจับคู่และจับกลุ่มเอง พบว่านักเรี ยนจะจับคู่และกลุ่ม
กับนักเรี ยนที่มีความสามารถระดับเดียวกัน เช่นคนเก่งอยูก่ บั คนเก่ง คนอ่อนอยูก่ บั คนอ่อน จึงทาให้ นักเรี ยน
กลุ่ ม ที่ อ่ อ นจะไม่ ม ั่น ใจในการสื่ อ สาร ดัง นั้น ส าหรั บ ชั้น เรี ย นขนาดใหญ่ หรื อ ห้อ งเรี ย นที่ มี ก ารคละ
ความสามารถของนักเรี ยน ในการทากิ จกรรมคู่ หรื อ กิ จกรรมกลุ่ม ผูส้ อนควรเป็ นผูจ้ บั คู่/กลุ่มให้นกั เรี ยน
เพื่อให้ในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักเรี ยนเก่ง ปานกลางและอ่อน เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
3. การจัด กิ จ กรรมนี้ ครู จ ะต้อ งใช้ ภ าษาอัง กฤษทุ ก ๆครั้ งเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ฝึ กการโต้ต อบ
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม ให้นักเรี ยนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษและถ่ายโอนสิ่ งที่
เรี ยนรู ้สู่การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
4. ควรใช้ เ วลาในท ากิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ต ลอดปี การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด พัฒ นาการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ใน
ด้านการเขียนและอ่าน
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2. ควรใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาให้มีขนาดเล็กลง และ ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลการพัฒนา
ทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิ สัมพันธ์น้ ี กบั ผูเ้ รี ยนที่มีระดับความสามารถแตกต่ างกัน
โดยแบ่งเป็ นนักเรี ยนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ อ่อน
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