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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพใหผานเกณฑรอยละ 80 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานบอแก ตำบลขามปอม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ในภาคเรียนท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู จำนวน 4 แผน รวม 12 ชั่วโมง 

แบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบการสะกดคำ จำนวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนรูป

ประโยค จำนวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนรูปแบบประโยคสนทนา จำนวน 5 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยการสราง

ขอสรุป การเก็บวิเคราะหขอมูลโดยใช สูตรคารอยละ 

 ผลการวิจัย พบวา การดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 นักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู 

โดยผลการทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80 วงจรปฏิบัติการท่ี 2 

โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากย่ิงข้ึน โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียนไดคะแนนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน วงจรปฏิบัติท่ี 3 นักเรียนมีความสนใจมาก 

นักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน ทำใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผานเกณฑรอยละ 80 

จำนวน 12 คน วงจรปฏิบัติท่ี 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน และกระชับย่ิงขึ้น ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และ

สามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากข้ึน ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 ผานเกณฑรอย

ละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑท่ีกำหนดไว  

คำสำคัญ: ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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Abstract  

The objective of this research was to develop English writing skills for communication 

among grade 6 students by using a quality practical research process to pass 80% criteria. Primary 

School Grade 6, Ban Bo Kae School, Kham Pom Subdistrict, Phra Yuen District, Khon Kaen Province 

In the first semester of the academic year 2021, there were 15 students. The research instruments 

included 4 learning management plans, totaling 12 hours, The English writing skill test, spelling test 

for 10 items, sentence structure writing examination with 10 items, and 5 items of conversation 

writing test. The data was analyzed by creating a conclusion. Data were analyzed for 

percentage. 

 The results of the research revealed that in conducting research in the first operating 

cycle, the students still felt unfamiliar with the learning activities. by test results Students had an 

average score of 76.00 percent, which did not pass the 80 percent criteria. The second operating 

cycle emphasized more on the students' activities. By the results of the examination, the students 

got more scores. which had an average score of 78.44 percent and 7 students passed the criteria of 

80 percent. Circuit 3 The students were very interested. Students are enthusiastic, interested, and 

enjoy learning. As a result, 12 students had an average score of 80.67%, passing the 80 percent 

criteria. Circuit 4, the researcher solved the problem in teaching the writing. and more compact 

make students understand faster and can write sentences from words faster and more accurately 

as a result, the students scored an average of 83.56%, passing the 80% criteria, all of them passed 

the specified criteria.  

Keywords: English Writing Skill for Communication, Communication skills in English 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมทำใหสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคขอมูลขาวสารท่ี

ประชาชนในภูมิภาคตางๆ ของโลกสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว การสื่อสาร และการสรางความเขาใจจึง

มีความสำคัญ ภาษาเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารของคนในสังคมเดียวกันหรือตางสังคมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับวา

เปนภาษาสากลท่ีใชในการติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก ในภูมิภาคอาเซียนเชนกัน ภาษาอังกฤษ ถือวาเปนภาษากลางท่ีตอง

ใชสื่อสารเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน ทำใหเกิด การต่ืนตัวในการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะในสถานศึกษาไดสราง

ความตระหนักใหครู และผูเรียนตื่นตัวในการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพราะถือวาเปนภาษาสากลท่ีใชติดตอสื่อสาร

ในกลุมประเทศอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียนขอ 34 ท่ีบัญญัติวา “The working language of ASEAN shall be 

English” “ภาษาท่ีใชในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญสำหรับพลเมือง

อาเซียน ในการสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธการดำรงชีวิตในภูมิภาคอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษา ท่ีสองของชาว
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อาเซียน เคียงคูภาษาท่ีหนึ่งอันเปนภาษาประจำชาติของแตละประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ, 2550 : 2) ประเทศ

ไทยไดเกี่ยวของกับภูมิภาคอาเซียนในการติดตอคาขาย มากกวา 3 ศตวรรษ และภาษาอังกฤษก็เปนหนึ่งในภาษากลาง

ท่ีใชในการเจรจาติดตอในเร่ืองธุรกิจการคาขาย ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาต้ังแตสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการพัฒนาและใหความสำคัญกับภาษาอังกฤษจนถึงปจจุบัน เพราะใน

สังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งท่ีจำเปน เพ่ือประโยชนในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ

ประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถนำประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขาใจความแตกตางดานการเมืองและ

วัฒนธรรมในฐานะท่ีเปนพลโลกในยุคโลกาภิวัตน การเรียนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะชวยใหผูเรียน

มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาอังกฤษ 

และวัฒนธรรมตางประเทศ (กรมวิชาการ, 2544 : 34)  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ไดอางถึงเหตุผลท่ีจำเปนท่ีนักเรียนจะตองเรียน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวา ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมี

ความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ

แสวงหาความรู การประกอบอาชีพการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนัก

ถึงความหลาหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซ่ึงไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวย

พัฒนาผู เรียนใหมีความเขาใจตนเองและผู อ่ืนดีขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศและใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารได รวมท้ังเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึนและมีวิสัยทัศนในการดำเนิน

ชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552 : 17) 

 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด คุณภาพของผูเรียน 

และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึด

หลักวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน 

เนนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองและเนนใหความสำคัญท้ังความรูและคุณธรรม ดังนั้นผูสอนตอง

พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู การออกแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน (สำนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 15)  

 การเขียนเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางย่ิงเพราะเปนกระบวนการถายทอดความรู ความคิด และใชเปน

หลักฐานการอางอิงได นอกจากนี้การเขียนยังสามารถใชเพ่ือการสื่อสารไดหลายโอกาส เพ่ือการ ติดตอ สื่อสาร ทาง

สังคม เพ่ือประกอบอาชีพและเพ่ือการศึกษา การติดตอกับโลกภายนอกหรือแมกระท่ัง สังคมออนไลนนอกจากการพูด

สื่อสารในยุคปจจุบันเรายังมีการเขียนสื่อสารกันมากข้ึน เพ่ือวัตถุประสงคท่ี แตกตางกันออกไป เชน การสื่อสารทาง 

Social media เชน Facebook twitter yahoo line การสง email ลวนแลวแตตองการสื่อความบางอยาง ใหผูอาน

เขาใจตรงกันกับขอความท่ีผูเขียนลงไว นอกจากนั้นประโยชนอีกอยางหนึ่งของการเขียน คือการชวยพูดเพ่ือถายทอด

ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ปญหา ความตองการของเพ่ือนมนุษยดวยกัน การเขียนสามารถใชบันทึกประวัติศาสตร 
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วัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมและวิทยาการในแขนงตางๆ หนาท่ีทางการเขียนจึงมีในท้ังอดีต ปจจุบันและอนาคต 

ซ่ึงทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษสงผลใหผูเรียนไมสามารถใชคำศัพทเขียนสื่อสารในรูปของวลี สำนวน และ

ประโยคได ดังนั้นจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะใน การเขียนสื่อสารได จึงได

ศึกษาเทคนิควิธีปฏิบัติการฝกทักษะการเขียนแบบควบคุม และนำมาพัฒนา ทักษะกระบวนการในการเขียน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการเขียน ซ่ึงสงเสริมใหผูเรียนเกิด ความคิดสรางสรรค ในการเรียนรูคำศัพท 

สำนวน ประโยค และความหมายเพ่ิมมากข้ึน  

 การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบานบอแก ตำบล ขามปอม 

อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ปญหาท่ีพบ คือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไมเปนท่ีนาพอใจ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2562-2561 พบวา ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 29.40 และระดับผลการเรียน ปการศึกษา 2561 

คิดเปนรอยละ 27.98 (โรงเรียนบานบอแก, 2561 : 12) ในขณะท่ีเปาหมายตองการระดับผลการเรียน รอยละ 50 จาก

ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษดานการเขียนเพ่ือสื่อสารไมถึงเกณฑ

เปาหมายท่ีต้ังไว และผลการวิเคราะห ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิ

วิชาภาษาอังกฤษต่ำ เนื่องจากนักเรียนสวนหนึ่งยังขาดทักษะการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสำหรับเนื้อหาอ่ืน 

ๆ และนักเรียนสวนหนึ่งยังมีเจตคติท่ีไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษรูสึกวายากทำใหไมคอยอยากเรียนวิชานี้ จากขอมูล

ขางตนผูวิจัยไดสำรวจ ท่ีทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีนักเรียนจะตองไดรับการพัฒนา เพ่ือให

นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ และสามารถนำไปใชในสื่อสารชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เร่ืองการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจะตองไดรับการพัฒนา โดยครูควรจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหนักเรียนไดรับการฝกทักษะจากเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน   

 จากปญหาและความสำคัญดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจตอการพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนวิธีการสอนท่ีใหผูเรียน ใช

ภาษาอังกฤษในการเขียนสื่อสารได จึงไดศึกษาเทคนิควิธีปฏิบัติการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการและ

นำมาพัฒนา ทักษะกระบวนการในการเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางการเขียน ซ่ึงสงเสริมใหผูเรียนเกิด 

ความคิดสรางสรรค ในการเรียนรูคำศัพท สำนวน ประโยค และความหมายเพ่ิมมากข้ึน เขาใจรูปแบบของ กลุมคำและ

โครงสรางของประโยคมากย่ิงข้ึน เกิดสมรรถนะจากการเรียนรูจนสามารถใชคำศัพทในการเขียน สื่อสารและสื่อ

ความหมายไดตามความตองการ ผลจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนแนวทางสำหรับผูสอนนำไปปรับปรุงวิธีสอนและพัฒนา

ทักษะทางการเขียนเพ่ือเพ่ิม สมรรถนะทางการใชภาษาเขียนสื่อสารอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีมีคุณภาพใหผานเกณฑรอยละ 80 
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Lado (1984 : 145) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนไววาการเขียน

คือ การสื่อความหมายระหวางผูเขียนและผูอานโดยใชตัวอักษรซ่ึงถือวาการเขียนเปน รูปแบบหนึ่งของการสื่อ

ความหมาย หากการเขียนนั้นเขียนโดยไมทราบความหมายไมนับวาเปนการเขียน แตเปนเพียงการจารึกอักษรเทานั้น

การเขียนจึงตองเปนการใชตัวอักษรอยางมีความหมายจากความหมาย 5 ของการเขียนดังกลาวจึงพอสรุปไดวาการ

เขียนคือการสื่อความหมายโดยการเรียบเรียงความรูความคิดและ ความรูสึกตลอดจนประสบการณตางๆ ของผูเขียนมี

จุดมุงหมายเพ่ือสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานให เขาใจตรงกัน 

 สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523 : 134) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนไววา การ

เขียนคือการเรียบเรียงความรูความคิด ประสบการณตางๆ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเปนลาย

ลักษณอักษรจะเปนขอความ สั้นๆ ทำนองคำขวัญรอยแกวสั้นๆ หรือบทกวีนิพนธก็ไดขอเขียนตางๆ เหลานี้จะมี

เอกภาพมีความเปนตัว ของมันเองท้ังในดานความคิดและการใชภาษาเรียบเรียง 

 สรุปไดวา การเขียนหมายถึง กระบวนการถายทอด ความคิดความรูสึกของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณ

อักษร โดยเรียบเรียงภาษาอยางมีระบบ ไดแก ถูกตองตามหลักไวยากรณและกลไกภาษา รวมท้ังใชรูปแบบและลีลา

ภาษาไดเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสารท่ีตองการนำเสนอ 

  2. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู มีความสำคัญหลายประการเพ่ือเปนแนวทางใหกับผูสอน

สอนดวย ความม่ันใจ ในการจัดการเรียนรูนั้นจำเปนตองศึกษา วิเคราะห วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ เรียนรูมา

ใชในการจัดการชั้นเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย เกิดการเรียนรูท่ี เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความ

แตกตางระหวางผูเรียนเปนสำคัญ การจัดการเรียนรูตามแผนการ จัดการเรียนรูชวยใหผูสอนจัดกิจกรรมไดอยางเปน

ระบบ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางแนวทางการสอนท่ีเปนข้ันตอนและตอบสนองวัตถุประสงคของ

หลักสูตร  

   2.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู  

   แผนการจัดการเรียนรูคือ การนำวิชาหรือกลุมประสบการณท่ีจะตองทำแผนการจัดการ เรียนรู

ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรู การใชสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล 

โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงคการเรียนยอย ๆ ใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคหรือจุดเนนของหลักสูตร สภาพของ

ผูเรียน ความพรอมของโรงเรียนในดานวัสดุ อุปกรณ และตรงกับชีวิตจริงในหองเรียน  

 สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึงแนวการจัดการเรียนการสอนของครู ภายใตกรอบ เนื้อหาสาระท่ี

ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยกำหนดจุดประสงค วิธีการดำเนินการหรือกิจกรรม ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค 

สื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย และวิธีวัดผลประเมินผลท่ีสอดคลองกับ จุดประสงคการเรียนรู 

   2.2 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 52) ไดกลาวถึง ความหมายและจุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิไววา 

“ผลสัมฤทธิ์” ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคลอัน
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เปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือมวลประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 

  สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ หรือความสำเร็จในดานตางๆ ของนักเรียน เชน

ในดาน ความรู ความจำ ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห เปนการตรวจสอบความรูของผูเรียนท่ีไดรับหลังจาก

จบการเรียนการสอนนั้น ไปแลววาไดบรรลุจุดมุงหมายท่ีครูต้ังไวหรือไม เพ่ือจะไดมีการปรับปรุง การจัดการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยาง ไดแก ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนบานบอแก ตำบลขามปอม อำเภอพระยืน 

จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

จำนวน 15 คน  

 2. ระเบียบวิธีวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมกแทคการด มาประยุกตใชในการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ตามขั้นตอน ดังนี้ 

     2.1 ข้ันวางแผนเพ่ือไปสูการเปลี่ยนแปลง ท่ีดีขึ้น (Planning)  

     2.2 ขั้นลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action) 

     2.3 ขั้นสังเกตการณ (Observation)  

     2.4 ข้ันสะทอนกลับ (Reflection) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และ

ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

 

 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

272 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   1. แผนการจัดการเรียนรู 

     ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คูมือครู หนังสือเรียนและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  1.2 ออกแบบเนื้อหาความรูท่ีจะนำมาสรางแผนการเรียนรูโดยใชเชิงปฏิบัติติการ เรื่อง Going 

Shopping ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยออกแบบใหอยูในรูปแบบฝกทักษะ เนื้อหาหลักท่ีจะนำมาพัฒนาแบบทดสอบ 

คือ เรื่อง Going Shopping ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และแบบฝกหัดใหนักเรียนฝกการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

พรอมท้ังเขียนถายทอดกระบวนการท่ีไดออกมาในรูปแบบของขอความ ต้ังจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง เพ่ือสื่อใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหาของนักเรียน 

2. แบบทดสอบวัดทักษะดานการเขียนภาษาอังกฤษ แบบทดสอบการสะกดคำ จำนวน 10 ขอ 

แบบทดสอบการเขียนรูปประโยค จำนวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนรูปแบบประโยคสนทนา จำนวน 5 ขอ 
 การเก็บรวมรวมขอมูล   

  ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานบอแก 

ตำบลขามปอม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ภาค

เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ซ่ึงเปนนักเรียนกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ จำนวน 1 หองเรียน โดยใชแผนการเรียนรู 

เรื่อง Going Shopping การทดลองใช (Try Out) โดยดำเนินการ ดังนี้ 

   1. ขอหนังสือแนะนำตัวจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือนำไปใชในการติดตอ

กับโรงเรียนท่ีผูวิจัยจะทำการทดลองใชแบบวัดเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping  

   2. ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองใชแบบวัดเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping ใหนักเรียนกลุมทดลองใชทราบ 

   3. ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping  

   4. ทำการเก็บขอมูลจากการทดลองใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping ดังนี้ 

    4.1 นักเรียนรับแบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping โดยเรียนรู เนื้อหา และฝกแกปญหาจากแบบฝกหัดท่ีมีอยูในแบบฝกจน

ครบตามวงจร 

     1) วงจรปฏิบัติท่ี 1 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี  1 เรื่อง Things in the shop จำนวน 3 

ชั่วโมง 
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     2) วงจรปฏิบัติท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Buying and selling things จำนวน 

3 ชั่วโมง 

     3) วงจรปฏิบัติท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 3 เรื่อง Talking about a shopping list 

จำนวน 3 ชั่วโมง 

     4) วงจรปฏิบัติ ท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู ท่ี 4 เรื่อง How to make food จำนวน 3 

ชั่วโมง 

   5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping 

   6. ผูวิจัยทำการตรวจใหคะแนนการทำแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping ท้ังกอนเรียนและหลังเรียน และแบบฝกหัดเพ่ือ

นำขอมูลไปทำการวิเคราะหตอไป 

  การวิเคราะหขอมูล 

   การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6  

   การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน  
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

1. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

   1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง Going Shopping ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย หาคุณภาพเครื่องมือดวยสถิติ

ดังตอไปนี้ 

    1) หาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตรดัชนีคา

ความสอดคลอง IOC (ไพศาล วรคำ, 2552 : 25) ดังนี้ 

 

IOC =  

 

เม่ือ     IOC    แทน ดัชนีความสอดคลอง 

        R      แทน คะแนนระดับความสอดคลองท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคน                 

       ประเมินในแตละขอ 

        n      แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินความสอดคลองในขอนั้น 
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   2) การหาอำนาจจำแนก(B) ของแบบทดสอบวัดผลฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสูตรของ Bran nan 

(1987 อางถึงใน ไพศาล วรคำ, 2554 : 300) 

B =  

 

เม่ือ          B     แทน  ดัชนีอำนาจจำแนกของเบรนแนน 

    แทน  จำนวนคนท่ีตอบขอนั้นถูกในกลุมผานเกณฑ (Pass) 

      แทน  จำนวนคนท่ีตอบขอนั้นถูกในกลุมไมผานเกณฑ (Fail) 

   แทน  จำนวนคนในกลุมผานเกณฑ  

   แทน  จำนวนคนในกลุมไมผานเกณฑ  

   3) หาคาความเชื่อม่ัน (ความเท่ียง) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสูตรของลิวิง

ตัน (ไพศาล วรคำ, 2554 : 285)  

 

rcc = 1 -  

 

เม่ือ        rcc      เปนคาประมาณความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ 

          k       เปนจำนวนขอสอบ 

          C       เปนคะแนนเกณฑหรือคะแนนจุดตัด 

              X        เปนคะแนนรวมของผูสอบแตละคน 

    4) การหาคาความยาก (P) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยคำนวณ จากสูตร ดังนี้ 

(ไพศาล วรคำ, 2554 : 285) 

P =  

 

เม่ือ         P     แทน  ดัชนีความยาก 

           f      แทน  จำนวนผูตอบถูก 

           n     แทน  จำนวนผูเขาสอบ 

  2. สถิติพ้ืนฐาน 

    1) การคำนวณหาคารอยละ (ไพศาล วรคำ, 2559 : 321) 

            รอยละ =  ×100 

        เม่ือ f แทน ความถี่ของรายการท่ีสนใจ 
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             n แทน จำนวนท้ังหมด 

   2) การคำนวณหาคาเฉลีย่ ( ) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 323) 

            =  

         เม่ือ    แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

                  แทน  คะแนนของคนท่ี i 

               n    แทน  จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง 

   3) การคำนวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไพศาล วรคำ, 2559 : 325) 

          S =   

         เม่ือ  S  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

              แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

             แทน  เปนคะแนนของคนท่ี i 

           n  แทน  จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง 

 

  1.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

   1. ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (Dependent Samples t-test) 

(ไพศาล วรคำ, 2559 : 350) ดังนี้ 

          t =  ; df = n-1 

         เม่ือ t แทน สถิติทดสอบที 

              แทน ผลตางเฉลี่ยของคูคะแนน 

                 แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคูคะแนน 

           n   แทน เปนจำนวนคูคะแนน หรือขนาดกลุมตัวอยาง 

 

สรุปผลการวิจัย  

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยนำเสนอผลการวิจัย พบวา การดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 ผูวิจัยนำเขาสู

กิจกรรมการเขียนโดยการนำเขาสูบทเรียนดวยการสรางความสนใจสรางแรงจูงใจดวยการเปดคลิป Video เกี่ยวกับการ

ซ้ือสินคา นักเรียนดูบัตรภาพ และบัตรคำศัพทแลวใหนักเรียนออกเสียงตามและเขียนคำศัพท กิจกรรมในการเรียนรู

คร้ังแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา เพราะนักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู โดยผลการ

ทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80 โดยผูวิจัยไดปรับกระบวนการสอน 
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เพ่ือดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 2 โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากย่ิงขึ้น และปรับแบบฝกทักษะให

สอดคลองกับชีวิตประจำวันของนักเรียนมากย่ิงข้ึน นักเรียนใหความสนใจมากข้ึน เพราะไดแขงขันกันเขียนคำศัพท ฝก

อานออกเสียง คนหาความหมาย แลวนำมาแตงประโยคสั้นๆ ทำใหนักเรียนทุกคนกระตือรือรนกับการตอบคำถามดีข้ึน 

เพ่ือนท่ีเรียนเกงชวยดูแล ตามรูปแบบของเพ่ือนชวยเพ่ือน สงผลใหคนเรียนเกงมีความม่ันใจ และเรียนปานกลางกลา

แสดงออกมากขึ้น นักเรียนท่ีเรียนออนยังไมกลาแสดงออกมากนัก แตต้ังใจเรียนมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียน

ไดคะแนนเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน ผูวิจัยไดนำ

ปญหาในการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในวงจรปฏิบัติท่ี 3 ในวงจรปฏิบัตินี้นักเรียนมีความสนใจมาก ดวย

การท่ีผูวิจัยเร่ิมตนจากสินคาท่ีทุกครอบครัวชอบซ้ือเปนประจำจากรานคา แลวใหแขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำให

นักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน โดยนักเรียนสวนใหญสามารถเขียนไดถูกตองสมบูรณ ซ่ึงมีนักเรียนสวน

นอยท่ียังเขียนไดไมสมบูรณ ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียนดวยการแนะนำการเขียนใหนักเรียนใชดินสอเขียน

หมายเลขลงในประโยคทุกประโยค เพ่ือใหตรวจเช็คขอความท่ีเขียนลงผังความคิดไดครบถวน พรอมท้ังไดปรับการ

อธิบายหลักการเขียนผังความคิดใหม โดยเปรียบเทียบใจความหลักเปนแม ใจความรองเปนลูก แลวรายละเอียดของ

ใจความรอนเปนหลาน ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วข้ึน และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากข้ึน ทำ

ใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผานเกณฑรอยละ 80 จำนวน 12 คน แตยังปญหานักเรียนไมสามารถใช

คำศัพทท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาหารท่ีหลากหลายได ทำใหการอธิบายภาพบางภาพในการประกอบอาหารทำได

ไมสมบูรณ ไมเปนธรรมชาติ จึงนำไปปรับแกไขในวงจรปฏิบัติท่ี 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน ทำใหการอธิบาย

ของครูผูวิจัยงาย และกระชับย่ิงขึ้น ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตอง

มากข้ึน ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 ผานเกณฑรอยละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑท่ีกำหนดไว แตยัง

พบปญหาการขาดจินตนาการ และความคิดสรางสรรคในการเขียนประโยคสนทนาท่ีหลากหลาย เม่ือนำคะแนนกอน

เรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร อยูในระดับมากท่ีสุด  

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 พบวา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 15 คน ทำการทดสอบ

ระหวางเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติท่ี 1 

เรียงลำดับนักเรียนท่ีไดคะแนนมากสุด คือ 24 คะแนน คะแนนต่ำสุด 21 คะแนน ผลของประสิทธิภาพของ

กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนท่ีไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละชั่วโมงท่ีเก็บคะแนนท้ังหมดและ

การสังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ โดย

ประเมินจากคะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.27 คิด

เปนรอยละ 62.67 (E2)  ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80 โดยผูวิจัย ไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน เพ่ือ

ดำเนินการทดลองในวงจรปฏิบัติท่ี 2 
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 2. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 2 พบวา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 15 คน ทำการทดสอบ

ระหวางเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติท่ี 2 

เรียงลำดับนักเรียนท่ีได คะแนนมากสุดคือ 25 คะแนน คะแนนต่ำสุด 23 คะแนน ผลของประสิทธิภาพของ

กระบวนการโดยประเมินจากคะแนนท่ีไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนท้ังหมดและการ

สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 78.44 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ โดยประเมิน

จากคะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 72.00 (E2)  

ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80 ผูวิจัยจึงไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน และดำเนินการทดลองวงจร

ปฏิบัติท่ี 3 

 3. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 3 พบวา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 15 คน ทำการทดสอบ

ระหวางเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติท่ี 3 

เรียงลำดับนักเรียนท่ีได คะแนนมากสุดคือ 27 คะแนน คะแนนต่ำสุด 23 คะแนน ผลของประสิทธิ ภาพของ

กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนท่ีไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนท้ังหมดและการ

สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ โดยประเมินจาก

คะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.33 (E2) ซ่ึง

ยังไมผานเกณฑรอยละ 80 ซ่ึงผูวิจัยจึงไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน และไปดำเนินการในวงจร

ปฏิบัติท่ี 4 

 4. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการท่ี 4 พบวา จำนวนนักเรียนท้ังหมด 15 คน ทำการทดสอบ

ระหวางเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติท่ี 4 

เรียงลำดับนักเรียนท่ีได คะแนนมากสุดคือ 28 คะแนน คะแนนต่ำสุด 24 คะแนน ผลของประสิทธิ ภาพของ

กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนท่ีไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนท้ังหมดและการ

สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ โดยประเมินจาก

คะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.67 (E2) ซ่ึง

ผานเกณฑรอยละ 80 ซ่ึงผูวิจัยดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติท่ีครอบท้ัง 4 วงจร และนักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนรูตามแนวคิดภาษาเพ่ือการสื่อสารมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 80/80 ในวงจรปฏิบัติท่ี 4 

 

อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัย มีดังนี้ 

 วงจรปฏิบัติการท่ี 1 ผูวิจัยนำเขาสูกิจกรรมการเขียนโดยการนำเขาสูบทเรียนดวยการสรางความสนใจสราง

แรงจูงใจดวยการเปดคลิป Video เกี่ยวกับการซ้ือสินคา นักเรียนดูบัตรภาพ และบัตรคำศัพทแลวใหนักเรียนออกเสียง

ตามแลวเขียนคำศัพท การเรียนรูกิจกรรมในคร้ังแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา เพราะนักเรียนยัง

รูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู โดยผลการทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซ่ึงไมผานเกณฑ

รอยละ 80 โดยผูวิจัยไดปรับกระบวนการสอน เพ่ือดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติท่ี 2 
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 วงจรปฏิบัติการท่ี 2 โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากย่ิงขึ้น และปรับแบบฝกทักษะใหสอดคลอง

กับชีวิตประจำวันของนักเรียนมากย่ิงข้ึน นักเรียนใหความสนใจมากข้ึน เพราะไดแขงขันกันเขียนคำศัพท ฝกอานออก

เสียง คนหาความหมาย แลวนำมาแตงประโยคสั้น ๆ ทำใหนักเรียนทุกคนกระตือรือรนกับการตอบคำถามดีขึ้น เพ่ือนท่ี

เรียนเกงชวยดูแล ตามรูปแบบของเพ่ือนชวยเพ่ือน สงผลใหคนเรียนเกงมีความม่ันใจ และเรียนปานกลางกลาแสดงออก

มากขึ้น นักเรียนท่ีเรียนออนยังไมกลาแสดงออกมากนัก แตต้ังใจเรียนมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียนไดคะแนน

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน ผูวิจัยไดนำปญหาใน

การเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในวงจรปฏิบัติท่ี 3  

 วงจรปฏิบัติท่ี 3 ในวงจรปฏิบัตินี้นักเรียนมีความสนใจมาก ดวยการท่ีผูวิจัยเริ่มตนจากสินคาท่ีทุกครอบครัว

ชอบซ้ือเปนประจำจากรานคา แลวใหแขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน 

โดยนักเรียนสวนใหญสามารถเขียนไดถูกตองสมบูรณ ซ่ึงมีนักเรียนสวนนอยท่ียังเขียนไดไมสมบูรณ ผูวิจัยแกปญหาใน

การสอนบทเขียนดวยการแนะนำการเขียนใหนักเรียนใชดินสอเขียนหมายเลขลงในประโยคทุกประโยค เพ่ือให

ตรวจเช็คขอความท่ีเขียนลงผังความคิดไดครบถวน พรอมท้ังไดปรับการอธิบายหลักการเขียนผังความคิดใหม โดย

เปรียบเทียบใจความหลักเปนแม ใจความรองเปนลูก แลวรายละเอียดของใจความรอนเปนหลาน ทำใหนักเรียนเขาใจ

เร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผาน

เกณฑรอยละ 80 จำนวน 12 คน แตยังปญหานักเรียนไมสามารถใชคำศัพทท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาหารท่ี

หลากหลายได ทำใหการอธิบายภาพบางภาพในการประกอบอาหารทำไดไมสมบูรณ ไมเปนธรรมชาติ จึงนำไปปรับแก

ไขในวงจรปฏิบัติท่ี 4  

 วงจรปฏิบัติท่ี 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน ทำใหการอธิบายของครูผูวิจัยงาย และกระชับย่ิงข้ึน 

ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วข้ึน และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากข้ึน ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 83.56 ผานเกณฑรอยละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑท่ีกำหนดไว แตยังพบปญหาการขาดจินตนาการ และ

ความคิดสรางสรรคในการเขียนประโยคสนทนาท่ีหลากหลาย ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของโดยเลือกวิธีการพัฒนาผูเรียนโดย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงเปนปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานของผูวิจัย โดยเปนการตีความหมายจากขอมูลในเรื่องท่ีครู

สนใจหรือท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพ่ือทำความเขาใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอน และนำมาสูการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง (ไพศาล สุวรรณนอย, 2559 : 48)  

 ใชการรวบรวม หรือการแสวงหาขอเท็จจริงโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุป 

อาจจะนำไปสูการแกปญหาท่ีเผชิญอยูในขอบขายงานท่ีรับผิดชอบ โดยมีการปรับปรุงแกไขและดำเนินการซ้ำๆ 

จนกระท่ังสามารถแกไขปญหาท่ีประสบอยูไดสำเร็จ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550 : 15) โดยมีกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ออกเปน 4 ข้ันตอนหลัก คือ 1) การวางแผนงาน (Planning) 2) การลงมือปฏิบัติงาน (Action) 3) การสังเกตผลการ 

ปฏิบัติงาน (Observation) 4) การสะทอนกลับการปฏิบัติงาน (Reflection) แลวนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนดวยการวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู ดวยหลักการท่ีถูกตอง มีสื่อการจัดการเรียนรู ทำใหเกิดความสะดวกใน

การจัดการเรียนรู ทำใหการจัดการเรียนรูครบถวนตรงตามหลักสูตรและจัดการเรียนรูไดทันเวลา (ศศิธร เวียงวะลัย. 

,2556 : 51) ทำใหครูผูสอน สอนดวยความม่ันใจ เม่ือเกิดความม่ันใจในการสอนยอมจะสอนดวยความคลองแคลว 

เปนไปตามลำดับขั้นตอนอยางราบรื่น ไมติดขัด การสอนจะดำเนินไปสูจุดหมายปลายทางอยางสมบูรณ (อาภรณ ใจ

เท่ียง, 2553 : 20) สงผลใหผู เรียนเขาใจและใชภาษาตางประเทศ แลกเปลี่ยน นำเสนอขอมูล ขาวสาร สราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชน้ำเสียงทาทางในรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับบุคคลและกาลเทศะ ใชภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 

โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และสวัสดิการ การซ้ือขาย ลมฟาอากาศ 

การศึกษาและอาชีพ การเดินทางทองเท่ียว การบริการ สถานท่ี (กรมวิชาการ, 2545 : 7) เปนไปตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอดคลองกับการวิจัยของ เนตร

กัญญา พิมพสิงห (2562 : 98-99) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ดวยกิจกรรมตามแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารรวมกับแบบฝกทักษะ พบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนดวยกิจกรรมการ

เรียนรู ตามแนวคิดภาษาเพ่ือการสื่อสารประกอบแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู ตามเกณฑ 80/ 80 

(E1/E2) ดังนี้ วงจรปฏิบัติท่ี 1 นักเรียนมี คะแนนประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 

85.83/55.56 ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยซ่ึงไดปรับกระบวนการสอนโดยการอธิบายใหนักเรียนเขาใจมาก 

เนนรายละเอียดเนื้อหางายๆ และเดินตรวจสอบ ใหคำแนะนำแกนักเรียนรายบุคคล และดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติ

ท่ี 2 วงจรปฏิบัติท่ี 2 นักเรียนมีคะแนนประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 88.88/72.22 

ซ่ึงไมผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยซ่ึงไดปรับกระบวนการสอนโดยการใหกำลังใจนักเรียน และใหคำชมเชย พรอมท้ัง

สอนเพ่ิมเติมและทบทวนเนื้อหากอนสอบ และดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติท่ี 3 วงจรปฏิบัติท่ี 3 นักเรียนมีคะแนน

ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 89.44/82.22 ซ่ึงผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยจึงได

สรุปขอสังเกตและยึดปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยครูจะตองใหกำลังใจและใหคำชมเชยนักเรียน พรอมท้ัง

ทบทวนเนื้อหากอนสอบทุกคร้ัง 2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังได

ดำเนินการกิจกรรมการเรียนรูครบท้ัง 3 วงจรปฏิบัติการแลว นักเรียนท้ังหมด 3 คน ทำการทดสอบหลังเรียน จาก

คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติท่ี 1–3 เรียงลำดับนักเรียนท่ีไดคะแนนมากสุดคือ 26 คะแนน คะแนนต่ำสุด 

23 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.67 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไว คือไมนอยกวารอยละ 80 นักเรียนมี

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 3) ผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูตามแนวคิด 

การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก และสอดคลองกับการวิจัยของ 

ธวัชชัย นามวงศษา (2562 : 76-80) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห” สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใชแบบฝก

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา 1) แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ี

สรางข้ึน จำนวน 15 เลม มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย เทากับ 80.17/80.43 ซ่ึงเทียบเทาเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 2) 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมีทักษะการเขียน



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

280 

ภาษาอังกฤษดีข้ึน ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ เทากับ 0.58 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และตั้งใจปฏิบัติตามกิจกรรม 

เนื่องจากการนำเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมการใชวีดีโอบทสนทนา ใชบัตรคำ รูปภาพ บทอาน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใช

กิจกรรมการเรียนรูท่ีมีสื่อการสอนท่ีหลากหลาย โดยผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

(2) จากผลการวิจัยท่ีพบวา ผูวิจัยเร่ิมตนจากสินคาท่ีทุกครอบครัวชอบซ้ือเปนประจำจากรานคา แลวให

แขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน เนื่องจากสถานการณท่ีผูวิจัยนำมาใช มี

คุนเคยกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ทำใหนักเรียนเรียนรูคำศัพทไดงาย และการแตงประโยค ดังนั้น ครูผูสอนจึงควร

นำสถานการณท่ีสอดคลองกับชีวิตประจำวันของนักเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

(3) จากผลการวิจัยท่ีพบวา การเรียนรูกิจกรรมในคร้ังแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา 

เพราะนักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนควรมีการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมผูเรียน

กอนทำการเรียนรูในครั้งแรก โดยอาจใชวิธีการปฐมนิเทศและทดสอบกอนเรียน กอนท่ีจะทำการจัดการเรียนการสอน 

1 ครั้ง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรทำการวิจัยโดยการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน หรือในรายวิชา

ภาษาไทยในระดับชั้นท่ีมีปญหาทางดานการเขียน 

(2) ควรนำวิธีการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ไปใชสอนในรายวิชาทางดานภาษาอ่ืน 

เชน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน 
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