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วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ (2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์จงัหวดันนทบุรี ปีการศึกษา 
2562 จ  านวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ จ  านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการส่ือสาร
ภาษาองักฤษหลงัเรียน 3) แบบถามตอบปากเปล่า Q&A (Question and Answer) 4) แบบประเมินความ พึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนรู้การส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ โดยใชค้ะแนนผา่นเกณฑ์ร้อย
ละ 75 2) การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้
กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ใชค้่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาพบวา่ 
1) ผลการทดสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์พบว่านกัเรียนท่ีมีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 75.00 มีจ  านวน 24 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ40.00  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ 
โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.73) เม่ือ

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
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พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ดา้นส่ือ
การเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.24, S.D. = 0.84) ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ, กิจกรรมปฎิสัมพนัธ์ 

 
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) 
the students’ satisfaction towards English interactive activities were generally at the high level (X̅ = 4.28, 
S.D. = 0.73) 
Keywords: English communication ability, Interactive activities 

 
ความส าคัญของปัญหาการวจัิย 

สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสาร ความกา้วหน้า ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเศรษฐกิจ และวฒันธรรม มีผลกระทบอยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอ้งติดต่อพบปะส่ือสาร
เพื่อด าเนินกิจการทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัยิ่งในการ
ส่ือสาร (กรมวชิาการ, 2550)  

 ถึงแมว้า่ช่วงท่ีผา่นมารัฐบาลไดก้ าหนดแผนยทุธศาสตร์และนโยบาย ในการพฒันาเพื่อยกระดบั
ความสามารถทางทกัษะภาษาองักฤษของประชาชนทุกกลุ่มมาอยา่ง ต่อเน่ือง ก็ตามแต่การน านโยบายไปสู่
การปฏิบติันั้น ดูเหมือนจะยงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน และถือวา่ประสบผลส าเร็จนอ้ย ซ่ึงสะทอ้นจาก
ขอ้มูลผลการจดัอนัดบัทกัษะการใช้ ภาษาองักฤษของไทยจากการส ารวจของส านกังานจดัอนัดบัทกัษะการ
ใชภ้าษาองักฤษของ EF (Education First) โดยการทดสอบประชากรจ านวน 910,000 คน ในประเทศท่ีไม่ได้
ใช้ ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่จ  านวน 70 ประเทศ ประเทศไทยถูกจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี 62 สูงกว่า การ์ตา 
มองโกเลีย คูเวต อิรัก อลัจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย กมัพูชา และลิเบีย ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มท่ีมี ทกัษะภาษาองักฤษ “ระดบั
ต ่ามาก” (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)  

เม่ือเทียบสัดส่วนการใช ้ภาษาองักฤษส่ือสารของประเทศในอาเซียน พบวา่ คนไทยท่ีส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษไดมี้เพียง ร้อยละ 10 เท่านั้น ซ่ึงท าใหไ้ทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 จาก 10 ประเทศ รองจากสิงคโปร์ท่ีมี
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จ านวน คนใช้ภาษาองักฤษไดถึ้งร้อยละ 71 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 55.49 บรูไน ดารุสซาลามร้อยละ 37.73 และ
มาเลเซียร้อยละ 27.24 อีกทั้งเม่ือเปรียบเทียบคะแนน TOEFL ของบณัฑิตจากประเทศ อาเซียน พบวา่ ชาติท่ี
ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ 550 ไดแ้ก่ สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ คะแนนเฉล่ีย สูงกวา่ 500 ไดแ้ก่ เมียนมา เวยีดนาม 
และกมัพูชา ส่วนไทยมีคะแนนเฉล่ียของบณัฑิตต ่ากว่า 500 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัเดียวกบับณัฑิตจาก
ประเทศลาว (ส านกับรรณสารสนเทศมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558) และหากดูผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนรู้ภาษาองักฤษทุกระดบัจากผลการประเมินการจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-
NET) พบว่า ในปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียลดลงเม่ือ เทียบกบัคะแนนเฉล่ียของปีท่ี
ผา่นมาซ่ึงมีค่าเฉล่ียต ่าอยูแ่ลว้ (ไทยรัฐออนไลน์,2559) 

สมยศ เม่นแยม้(2543) กล่าวว่าการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเป็นการสอนท่ีเน้นการใช้
ภาษาของผูเ้รียนเป็นหลกั โดยอาศยัหลักการของภาษาศาสตร์สังคม (Sociolinguistics) ซ่ึงว่าด้วยบริบท 
(Context) ภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันในแต่ละชุมชนอาจมีการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดลอ้ม และ มวัราเนน(Mauranen, 2006 : 144) กล่าววา่โดยธรรมชาติของภาษานั้น ภาษาพูดไม่ใช่
ภาษาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากแต่เป็นภาษาท่ีเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยท่ี์ตอ้งใช้ในการส่ือสาร 
การพูดเป็นส่ิงแรกท่ีเด็กไดรั้บภาษาและเป็นส่ือกลางของการส่ือสาร  

จากการศึกษางานวจิยัพบวา่การใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ในการสอนภาษาองักฤษนั้นสามารถช่วย
พฒันาทกัษะการส่ือสารของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ งานวจิยัของ มามิโกะ โอริ อกิตะ (Mamiko Orii-
Akita,2013) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการสอนฟังเพื่อความเขา้ใจ (Listening comprehension) โดยใช้
การเปรียบเทียบวิธีการสอนเพื่อความเขา้ใจ (Listening comprehension) สามรูปแบบคือ การสอนฟังโดยใช้
รูปแบบBottom-up, การสอนฟังโดยใช้รูปแบบ Top-down และการสอนฟังโดยใช้รูปแบบปฏิสัมพนัธ์
ส าหรับนกัศึกษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง พบว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้วิธีแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ มีการพฒันาการฟังเพื่อความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนกวา่การสอนโดยใช้รูปแบบBottom-
up และ รูปแบบ Top-down  

เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ฟารซานา นาฮีด (Farzana Naheed, 2015) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการใช้
กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ในการสอนภาษาองักฤษ และ ผลของแนวทางการสอนโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ท่ีมี
ต่อการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน ผลการวิจยั พบว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการจดักิจกรรม
ปฏิบติัสัมพนัธ์ เปรียบเทียบกบัการสอนภาษาองักฤษท่ีใชแ้นวทางเดิม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติ 0.01 พร้อมทั้งเสนอแนะวา่ครูสอนภาษาองักฤษควรน าแนวทางการสอนภาษาองักฤษโดยการใช้
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ไปปรับใช้ในชั้ นเรียน และ การสอนทักษะแต่ละทักษะควรมีการใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์สูงสุดในชั้นเรียน  

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองโดยใชกิ้จกรรมปฎิสัมพนัธ์
ในห้องเรียนนั้น มีส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งผูเ้รียนจะสนุกและมีความสุขกบัการเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงจะท าให้ ผู ้
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เเรียน เกิดความพึงพอใจในการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึนและสามารถพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเลือกท าการวิจยัในเร่ือง การพฒันาความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการส่ือสารของนักเรียน  ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อพฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ดว้ย

กิจกรรมการสอนภาษาองักฤษแบบปฏิสัมพนัธ์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดย

ใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์  
สมมติฐานของการวจัิย 
1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ มี

คะแนนความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75  
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ขอบเขตของการวจัิย 
1. ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชาอุปถมัภ์เขตพื้นท่ีการศึกษา

นนทบุรีเขต 1 จ านวน 5 หอ้งเรียน นกัเรียน 179 คน  
2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนประชาอุปถมัภ ์เขตพื้นท่ีการศึกษา

นนทบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต้น 

กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์  
ตัวแปรตาม  
 1. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์  
 4.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
สาระภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 15 ชัว่โมง  

1. Unit 1: In the Garden (3 ชัว่โมง) 
2. Unit 2 : Home Time (4 ชัว่โมง) 
3. Unit 3: At School (3 ชัว่โมง) 
4. Unit 4: My Day (5 ชัว่โมง) 

 5. ระยะเวลาท่ีใชใ้นงานวจิยั  
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ผูว้ิจยัได้ก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้การ
ทดลองนอกเวลาเรียน จ านวน 15 ชัว่โมง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 1) แผนการจดักิจกรรมวชิาภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ จ  านวน 4 แผน  
 2) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษหลงัเรียน 
 3) แบบแบบทดสอบวดัความสามารถทางการส่ือสารภาษาองักฤษหลงัเรียน  แบบถามตอบปาก

เปล่า Q&A-Question and Answer 
 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการการเรียนรู้ การ

ส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ 
ข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัจะบนัทึกขอ้ความถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนประชาอุปถมัภ ์จงัหวดันนทบุรี ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2. ผูว้ิจยัช้ีแจง วตัถุประสงค ์วิธีประเมินผลการเรียนและท าความเขา้ใจ การจดัการเรียนการสอน

การส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์  
3. ผูว้ิจยัด าเนินการสอนภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ตามแผนการจดักิจกรรมเป็น

เวลา 15 ชัว่โมง  
4. เม่ือสอนโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์แลว้ ตามแผนการจดักิจกรรมในแต่ละแผน ผูว้ิจยัท า การ

ทดสอบวดัความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชแ้บบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน การพูด 
เม่ือจดักิจกรรมครบ 15 ชัว่โมงแลว้ ทดสอบทกัษะการส่ือสารของนกัเรียนโดยใช้แบบถามตอบ ปากเปล่า 
Q&A (Question and Answer) จ านวน 10 ขอ้ 

5. ให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการสอน
ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

6. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1) การวิเคราะห์ผลการพัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ โดยใชค้ะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 75 
 2) การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้

กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ใชค้่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวจัิย 
ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งัน้ี 
1) ผลการทดสอบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์พบว่านกัเรียนท่ีมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.00 มีจ านวน 24 คน โดยคิดเป็น
ร้อยละ 60.00 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ40.00  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ 
โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.73) เม่ือ
พิจารณารายดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( X = 4.32, S.D. = 0.63) ดา้นส่ือ
การเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.24, S.D. = 0.84) ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
จากการวจิยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ 

ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สรุปผลไดด้งัน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรม

ปฏิสัมพนัธ์พบว่า ผลการสอบหลงัเรียนในแต่ละหน่วย จ านวน 4 หน่วยนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อย 
75.00 ผา่นเกณฑ์ มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ27.50 และนกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑ์จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ72.50 

 เม่ือพิจารณาผลการสอบระหว่างหน่วยท่ี 1 และ หน่วยท่ี 3 ซ่ึงเป็นการทดสอบโดยใช้ Paper-
based test จากผลทดสอบหลงัเรียนหน่วยท่ี 1 ของนกัเรียน คะแนนเฉล่ีย 6.15 เปรียบเทียบกบัผลทดสอบ
หน่วยท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 7.83 พบว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียนเพิ่มข้ึน 1.68 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี
พฒันาการการเรียนภาษาองักฤษดีข้ึนจากการเรียนโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ผา่นการแสดงบทบาทสมมุติ, 
การสัมภาษณ์, การท ากิจกรรมกลุ่ม และการเล่นเกมช่วยให้นักเรียนสามารถจ าค าศพัท์ได้มากข้ึนรวมถึง
ผูว้ิจยัเลือกใช้รูปแบบภาษาและเน้ือหาท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช้รูปแบบประโยคสนทนาจากสถานการณ์ท่ี
นกัเรียนคุน้เคยในชีวิตประจ าวนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยภทัร พลบัพลา (2559) ไดท้  าการวิจยัพฒันา
รูปแบบการสอนภาษาองักฤษแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษาและหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัหนอง
จบัเต่าสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนตามรูปแบบการสอนภาษาองัฤษแบบมุ่งเนน้
ประสบการณ์ทางภาษาและหลกัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ จนัทร์เพ็ญ สุภาแกว้ (2553) ไดศึ้กษา
การใช้เกมเพื่อเป็นกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเขา ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บา้นแม่เมืองนอ้ง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ การ
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ใชแ้ผนการจดักิจกรรมเสริมในการเรียนรู้ค าศพัทโ์ดยใชเ้กมท าใหก้ารเรียนรู้ค าศพัทข์องนกัเรียนมีพฒันาการ
ข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

การทดสอบหลงัเรียน Oral test โดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play) ในหน่วยท่ี 2 พบวา่
นกัเรียนมีความสามารถในดา้นความคล่องแคล่วในการพูดมากท่ีสุด โดยไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.93 คะแนน ดา้น
ความถูกตอ้งคะแนนเฉล่ีย 1.88 และ น ้าเสียงประกอบการพูดคะแนนเฉล่ีย 1.88  

การทดสอบหลังเรียน Oral test โดยใช้การพูดเฉียบพลัน (Impromptu speech) ในหน่วยท่ี 4 
พบวา่นกัเรียนมีความสามารถดา้นในดา้นความคล่องแคล่วในการพูดมากท่ีสุดโดยไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.52 ดา้น
ความถูกตอ้งคะแนนเฉล่ีย 2.20 ด้านการเรียงล าดบัขอ้ความคะแนนเฉล่ีย 2.10 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้
ออกแบบกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ให้สอดคล้องกับแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยมี
จุดมุ่งหมายใหน้กัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง(Accuracy) และคล่องแคล่ว (Fluency) 

การเสริมให้นกัเรียนส่ือสารภาษาองักฤษได้ถูกตอ้ง(Accuracy) และคล่องแคล่ว (Fluency) ใน
งานวิจยัน้ีมีขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ีครูหรือผูส้อนเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล เรียกวา่ขั้นน าเสนอ (Presentation) โดยผูส้อน
จะน าเสนอรูปแบบและความหมายของภาษาองักฤษให้ผูเ้รียนเขา้ใจความหมาย(Meaning)ของไวยากรณ์ท่ี
น าเสนอแลว้ตามดว้ยโครงสร้างทางไวยากรณ์ (Form) และจบลงดว้ยการออกเสียง (Pronunciation) หลงัจาก
นั้นจะเป็นข้ึนฝึก (Practice)ซ่ึงมุ่งเน้นความคล่องแคล่ว(Fluency)ในการใช้ภาษาของนักเรียน นักเรียนมี
โอกาสไดฝึ้กพูดในขั้นน้ี โดยฝึกพร้อมกนัทั้งชั้น ฝึกเป็นกลุ่ม และ ฝึกเป็นคู่ และขั้นต่อไปเป็นการใชภ้าษาใน
ขั้นการน าไปใช้ (Production) เป็นขั้ นท่ีนักเรียนน าค าหรือประโยคท่ีฝึกมาแล้ว มาใช้ผ่านกิจกรรม
ปฏิสัมพนัธ์ คือ การเล่นเกม, การแสดงบทบาทสมมุติ, การสัมภาษณ์ และ การท ากิจกรรมกลุ่ม 

กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์เหล่าน้ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษ อนัเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
มีความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร สอดคลอ้งกบั ธุวพร ตนัตระกูล (2557) ท่ีไดศึ้กษา 
เร่ืองการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัโดยใช้บทฝึกสนทนาภาษาองักฤษ พบว่า 
นกัศึกษามีพฒันาการความสามารถดา้นการพูดหลงัการใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการส่ือสารสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าววา่กิจกรรมท่ีใชใ้นการฝึกการส่ือสารควรเป็นกิจกรรม
ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาในการส่ือสารมากท่ีสุดซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจและส่งผลให้ผูเ้รียนกลา้คิด กลา้
ท า ตลอดจนกลา้แสดงออก และ ศนัสนะ มูลทาดี (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีรับการ
พฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมบทบาทสมมุติมีทกัษะการพูดระหวา่งการทดลองสูงข้ึนโดย
ล าดบั โดยทกัษะหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2. ผลการทดสอบแบบถามตอบปากเปล่า Q&A (Question and Answer) พบว่านักเรียนท่ีมี
คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75.00 ผ่านเกณฑ์มีจ  านวน 24 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีนกัเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ40.00 จากการพิจารณาแบบถามตอบปากเปล่า Q&A (Question & 
Answer)  
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จากการพิจารณารายขอ้ในจ านวน 10 ขอ้ พบว่า ขอ้ 1-4 ซ่ึงเป็นค าถาม What ท่ีมีภาพประกอบ 
นกัเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.00 ตอบค าศพัท์ไดถู้กตอ้ง ทั้งยงัมีรูปประโยคการตอบท่ีสมบูรณ์ ส่ิงน้ีแสดง
ประโยชน์ของการใช้บตัรค าศพัทเ์ป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงในการเรียนการสอน กล่าวคือบตัรค าศพัท ์ถือเป็น
หน่ึงในบทเรียนส่ือประสม ท่ีช่วยส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ค าศพัท์ไดม้ากข้ึน และยงัสร้างความจดจ า 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อจัฉรา เจตบุตร (2554) ท่ีพบว่านักเรียนท่ีเรียนผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส่ือประสม ท่ีประกอบด้วยเกม หนังสือสามมิติ บัตรค า รูปภาพ และส่ือผ่านคอมพิวเตอร์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และยงัสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ส าเนา ศรีประมงค ์(2547:บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาผลการใช้เกมค าศพัท์ประกอบการสอนท่ีมีต่อ
ความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง
จงัหวดัระยองจ านวน 40 คนใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจยัพบว่าการใช้เกมค าศพัท์ภาษาองักฤษเข้ามา
ประกอบการสอนช่วยให้นกัเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษสูงโดยใช้ t-test ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งไม่อิสระจากกนั และพบวา่การใชเ้กมค าศพัทจ์ะช่วยให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูง
กวา่การสอนดว้ยวธีิปกติ  

ค าถามข้อท่ี 5-6 ซ่ึงเป็นค าถาม Yes/No Question และมุ่งถามกิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของ
นกัเรียน นกัเรียนร้อยละ 70.00 สามารถตอบได ้โดยสามารถใชป้ระโยคสมบูรณ์ในการตอบ นกัเรียนท่ีตอบ
ค าถามน้ีไม่ได ้เน่ืองจากไม่สามารถดึงค าศพัทเ์ก่ียวกบักิจกรรมในชีวติประจ าวนัมาใชไ้ดท้นัที และแสดงการ
ลังเลท่ีจะตอบเพราะไม่แน่ใจว่าควรตอบโดยการใช้ค  าศพัท์ท่ีเรียนมา หรือตอบข้อเท็จจริงในกิจกรรม
ประจ าวนัท่ีไดท้  าจริงของตนเอง 

ค าถามข้อ ท่ี  7-10 เ ป็นค าถาม  Wh-Questions อ่ืนๆ  ได้แ ก่  Where และ  When โดยไม่ มี
ภาพประกอบ นกัเรียนร้อยละ 60.00 สามารถไดค้ะแนนในส่วนน้ี ท่ีไม่ไดค้ะแนนเน่ืองจากตอบดว้ยประโยค
ไม่สมบูรณ์ ส่ิงน้ีแสดงให้เห็นได้ว่า คลงัค าศพัท์ของนกัเรียนได้เพิ่มพูนข้ึน และสามารถน ามาใช้เพื่อการ
ส่ือสารได ้

อยา่งไรก็ตามขอ้ท่ี 10 ซ่ึงเป็นค าถามท่ีตอ้งให้เหตุผลใช ้Why (ต่อเน่ืองจากค าถามขอ้ท่ี 9) ถามวา่ 
Why do you like it? มีนกัเรียนตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 40.00 ผูว้ิจยัพบวา่ค าถามขอ้น้ีเป็นการให้เหตุผล และ
แสดงความคิดเห็น ถึงแมว้่านกัเรียนจะมีวงค าศพัท์เพิ่มพูนข้ึนไปตามหน่วยการเรียน แต่ก็ถือว่ายงัเป็นวง
ศพัทท่ี์ไม่สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อการส่ือสารท่ีแสดงความคิดเห็นได ้นอกจากน้ีนกัเรียนยงัไม่สามารถ
เรียบเรียนประโยคเพื่ออธิบายเหตุผลได ้เพียเจต(์ Piaget : 1952) ไดก้ล่าววา่ สติปัญญาของเด็กช่วงอายุ 7-11 
ปี อยู่ในขั้นการคิดคน้ด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) เป็นวยัท่ีสามารถสร้างกฏเกณฑ์ เขา้ใจ
เหตุผล รู้จกัแกปั้ญหาส่ิงต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมได ้ฉะนั้นขอ้ค าถามท่ีเป็นการถามความคิดเห็นท่ีมีลกัษณะเชิง
นามธรรมอยูด่ว้ยอาจเป็นส่ิงท่ียากเกินไปส าหรับนกัเรียนกลุ่มน้ี ดงัท่ีปริษา บุญมาศ (2551) กล่าววา่ ลกัษณะ
การคิดเชิงเหตุผลเป็นการใชค้วามรู้เดิมมาสรุปเป็นความรู้ใหม่ โดยใชค้วามคิดตามหลกัการและเหตุผล ซ่ึง
ไดจ้ากประสบการณ์โดยหาเหตุผลจากขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นสามารถตดัสินและแกปั้ญหาได ้ 
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การวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากการจดักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์เนน้บทบาทของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษาในห้องเรียน ดงัท่ี Jack C. 
Richards (2006) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารว่าการจดักิจกรรมแบบคู่ 
(Pair work) อนัเป็นกิจกรรมหน่ึงการปฏิสัมพนัธ์ ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ คิด และท าร่วมกนั กนั
ระหวา่งผูเ้รียน  (Collaborative learning) นอกจากน้ีการสร้างสถานการณ์ให้โตต้อบกนั ยงัช่วยให้เกิดการใช้
ภาษาในสถานการณ์ท่ีเสมือนจริงได ้กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมรายคู่ ไดแ้ก่ การถามหาขอ้มูล ท่ีตนขาด
หายไปจากคู่ของตน (Information gap) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) ซ่ึงกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์น้ีผูเ้รียน
เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ไดล้งมือใชภ้าษาดว้ยตนเองโดยการเเลกเปล่ียนขอ้มูลกบัเพื่อน การช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัท าให้เกิดการเรียนรู้ จากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนัและผูเ้รียนพยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ีในงานวิจัย มีครูผู ้สอนคอยผู ้ควบคุม และให้ความช่วยเหลือระหว่างท ากิจกรรม 
โดยเฉพาะการตรวจสอบแกไ้ขภาษา (Teacher’s feedback) ปัจจยัน้ีท าใหผู้เ้รียนไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องของการ
พูดในทุกๆ กิจกรรมท่ีไดเ้ขา้ร่วม  

นอกจากน้ีการใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ท่ีถือว่าเป็นการสอนภาษาระดบัประโยคและปริจเฉท 
มากกวา่จะเป็นค าต่อค า และยงัเป็นการสอนดว้ยประโยคส าเร็จรูปไดช่้วยให้ผูเ้รียนจดจ าประโยคนั้นๆได้ดี 
จนสามารถรับสาร แปลสารและตีความหมายไดอ้ยา่งรวดเร็วเวลาท่ีไดย้ิน หรือเม่ือตอ้งการส่ือสารประโยค
เหล่าน้ี ดงัท่ี เลวิส (Lewis 1993) ไดก้ล่าวว่า ความคล่องแคล่วจะมาจากการท่ีผูใ้ช้ภาษามีคลงัค าศพัท์และ
ประโยคส านวนมากพอจนสามารถน ามาใชไ้ดท้นัที  

ผลการพฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษดว้ยกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ของงานวิจยัน้ี
สอดคล้องกับงานวิจยัของ โชคอนันต์ อนันตสิทธิโชค (2554) ท่ีได้ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาองักฤษตามแนวคิดภาษาเพื่อการส่ือสารดว้ยกลวธีิการจดัเรียงประโยคอยา่งสับสนและบทบาทสมมุติท่ี
มีต่อทกัษะการฟังและทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 งานวจิยัของโชคอนนัต ์
พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกบั
เกณฑ์ร้อยละ75 พบวา่คะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษมากกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 อีกทั้งเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียพบว่าคะแนนทกัษะการพูดภาษาองักฤษหลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบัเออร์ ฮคั (Ul Hag Zahoor :2017) 
ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการพูดของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชาย 50คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ใชก้ารสอบ pre-test และ post-test โดย
กลุ่มทดลองจะไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานและกลุ่มควบคุมจะไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม เม่ือท า
การทดลองแลว้ มีการทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัพฒันาการดา้นทกัษะการพูดของนกัเรียน โดยผูว้จิยัไดแ้นะน า
การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานว่ามีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะการพูดของผูเ้รียนเน่ืองจากผลการ
ทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทั้งสองกลุ่มพบว่าวิธีการสอนทั้งสองวิธีให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั
อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05  
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ
โดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ พบวา่ ภาพรวมของความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28, S.D. = 0.73)  

จากการท่ีนกัเรียนไดต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจวา่ เรียนอยา่งมีความสุข กิจกรรมมีความ
สนุก น่าสนใจ ส่ือท่ีใช้ในการท ากิจกรรมมีความหลากหลาย มีความชัดเจนเขา้ใจง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุรศกัด์ิ แจ่มเจริญ (2559) ท่ีไดศึ้กษาผลการพฒันาความสามารถดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
โดยใช้กิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษาของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนรายวิชาภาษาองัในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป และ ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษา พบวา่นกัศึกษาท่ีเรียน
โดยใช้กิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษามีความสามารถดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ นกัศึกษามีความพึงพอใจและมี
ความเช่ือมัน่ในกิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษาวา่จะช่วยให้นกัศึกษามีพฒันาการดา้นการฟัง-พูดภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารเพิ่มมากข้ึน อีกทั้ งนักศึกษามั่นใจว่าจะสามารถน าความรู้และทักษะท่ีได้ไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้โดยมีผลการวเิคราะห์ความเห็นของนกัศึกษาต่อกิจกรรมเสริมทกัษะทางภาษา อยูใ่นระดบั
ท่ีมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอน
ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( X = 4.32, 
S.D. = 0.63) ดา้นส่ือการเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.72) และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.3, S.D. = 0.84) 
ตามล าดบั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ดา้นประโยชน์ท่ีได้รับ พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.32, S.D. = 0.63) เน่ืองจากนักเรียนสามารถตอบค าถามภาษาองักฤษสั้ นๆ ง่ายๆจากเร่ืองท่ีเรียนได้ จ  า
ค  าศพัทไ์ดม้ากข้ึน มีความกลา้ในการพูดภาษาองักฤษ และสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญัญา ขนัฑะสีมาเฉลิม (2556) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสวีวิทยา  ท่ีได้รับการฝึกด้วย แบบฝึกทักษะเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจ าวนั ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสวีวิทยา จงัหวดัชุมพร ท่ีเรียนดว้ย
แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาวนัท่ีพฒันาข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ดา้นส่ือการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.29, 
S.D. = 0.72) เน่ืองจากส่ือท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมมีความหลากหลาย เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ บตัรค า อุปกรณ์
ท่ีใช้เล่นเกม ส่ือมีความสร้างสรรค์ ชัดเจนเขา้ใจง่าย เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยส่งเสริมให้
นกัเรียนอยากเรียนภาษาองักฤษมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศัพร ไตรรัตน์ (2559) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง การพฒันาชุดการสอนภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
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4 ผลการวิจยัพบวา่ค่าดชันีประสิทธิผลของชุดการสอนภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.71 แสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
71.37 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนไวยกรณ์ภาษาองักฤษโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษ
โดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X = 
4.3, S.D. = 0.84) เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย เช่น การเล่นเกม การท างานเป็นคู่ การ
ท างานเป็นกลุ่ม กิจกรรมมีความน่าสนใจเหมาะสมกบับทเรียน ส่งเสริมให้นกัเรียนกลา้ตอบค าถาม กลา้พูด
ภาษาองักฤษ และนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดพู้ดภาษาองักฤษมากข้ึนในขณะท ากิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ไรวนิทป์ภา ภทัรวเิศษพนัธ์ (2558) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลการใชชุ้ดการสอนภาษาองักฤษเร่ือง 
กาลเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
เรียนโดยใช้ชุดการสอนภาษาองักฤษเร่ือง กาลเพื่อการส่ือสาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดการสอนภาษาองักฤษเร่ือง 
กาลเพื่อการส่ือสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ข้อค้นพบในงานวจัิยคร้ังนี ้ 
ขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจในงานวจิยัคร้ังน้ี  
1. ถึงแมน้ักเรียนจะมีความกล้าและคล่องแคล่วในการตอบค าถาม แต่นักเรียนบางส่วนยงัไม่

สามารถตอบค าถามเป็นรูปประโยคท่ีสมบูรณ์ได ้นกัเรียนจะตอบค าถามเป็นค าศพัทท่ี์นกัเรียนรู้  หรือใชรู้ป
ประโยคผิดไวยากรณ์ ซ่ึงผูส้อนตอ้งตรวจแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียน มาร์คอนสิน(Marconsin,2003) 
กล่าวว่าการท่ีครูแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของนกัเรียนในระหว่างท่ีนกัเรียนส่ือสารภาษาองักฤษ ช่วยให้นกัเรียน
เข้าใจความผิดพลาดของตนเองและจดจ าส่ิงท่ีถูกต้องน าไปสู่การพฒันาได้ นอกจากครูจะช่วยแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดทางการส่ือสารของนกัเรียนแลว้ ครูยงัสามารถเสริมสร้างความมัน่ใจให้นกัเรียนไดโ้ดยการให้
ค  าชมเชย สเลทเทอร์ร่ี และ วิลลิส  (Slattery and Willis 2001:43) กล่าวว่าการชมเชยนักเรียนนั้นสามารถ
สร้างความมัน่ใจใหก้บันกัเรียนได ้และการทวนประโยคซ ้ าๆใหน้กัเรียนยงัสามารถช่วยในเร่ืองการออกเสียง
ประโยคและใหน้กัเรียนคุน้เคยกบัการพูดภาษาองักฤษอีกดว้ย 

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. ผูว้ิจยัพบว่าในการสอบ Paper based test คร้ังท่ี 1 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ มีนกัเรียนไม่ผา่นเกฑณ์จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 67.50 ของ
นกัเรียนทั้งหมด เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างชาติท่ียอ่มมีอุปสรรคในการเรียนรู้ รวมถึงระยะเวลาท่ี
ใช้ในการท ากิจกรรมหน่วยแรกใช้เวลาเพียง 3 ชัว่โมงแลว้ท าการทดสอบหลงัเรียนเลยนกัเรียนอาจจะยงั
ปรับตวัไม่ทนัส าหรับการทดสอบ สอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ตามกฏแห่งความพร้อม (Law of 
Readiness) ของธอร์ไดค์ (Throndike 1966) กล่าวไวก้ารเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดดี้ ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรสรินทร์ ป่ินแกว้ และภานุวฒัน์ ศิรินุพงศ(์2560) ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มี 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรความ
พร้อมของผูเ้รียน ตวัแปรการเตรียมการสอนของครู ตวัแปรการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้รียน และตวัแปร
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอน และยงัสอดคลอ้งกบัท่ีสมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ (2544)ไดก้ล่าวถึงการสอน
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารไวว้่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างชาติย่อมมีอุปสรรคในการเรียนรู้
มากกวา่ เจา้ของภาษา  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
1. การใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์เพื่อพฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษส าหรับ

นกัเรียน ผูส้อนตอ้งเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมหากตอ้งใชส่ื้อท่ีเป็น Multimedia  
2. ในการท ากิจกรรมคร้ังแรกเม่ือให้นกัเรียนจบัคู่และจบักลุ่มเอง พบวา่นกัเรียนจะจบัคู่และกลุ่ม

กบันกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัเดียวกนั เช่นคนเก่งอยูก่บัคนเก่ง คนอ่อนอยูก่บัคนอ่อน จึงท าให ้นกัเรียน
กลุ่มท่ีอ่อนจะไม่มั่นใจในการส่ือสาร ดังนั้ นส าหรับชั้ นเรียนขนาดใหญ่ หรือ ห้องเรียนท่ีมีการคละ
ความสามารถของนกัเรียน ในการท ากิจกรรมคู่ หรือ กิจกรรมกลุ่ม ผูส้อนควรเป็นผูจ้บัคู่/กลุ่มให้นกัเรียน 
เพื่อใหใ้นแต่ละกลุ่มประกอบไปดว้ยนกัเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3. การจัดกิจกรรมน้ีครูจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกๆคร้ังเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการโต้ตอบ
ภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง และเพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาองักฤษและถ่ายโอนส่ิงท่ี
เรียนรู้สู่การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  

4. ควรใช้เวลาในท ากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ตลอดปีการศึกษา เพื่อให้เกิดพัฒนาการส่ือสาร
ภาษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลการพฒันาผูเ้รียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมปฏิสัมพนัธ์ใน

ดา้นการเขียนและอ่าน  
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2. ควรใช้กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาให้มีขนาดเล็กลง และ ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์น้ีกบัผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั 
โดยแบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และ อ่อน  
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