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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขีย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพใหผานเกณฑรอยละ 80 กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรีย นบ า นบ อแก ตำบลขามป อ ม อำเภอพระยื น จังหวัด ขอนแก น ในภาคเรีย นที่ 1 ป
การศึกษา 2564 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 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 การดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู
โดยผลการทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80 วงจรปฏิบัติการที่ 2
โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียนไดคะแนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน วงจรปฏิบัติที่ 3 นักเรียนมีความสนใจมาก
นั กเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุ กกั บ การเรียน ทำใหนั ก เรียนมีค ะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผานเกณฑ รอยละ 80
จำนวน 12 คน วงจรปฏิบัติที่ 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน และกระชับยิ่งขึ้น ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และ
สามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากขึ้น ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 ผานเกณฑรอย
ละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑที่กำหนดไว
คำสำคัญ: ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล Cocoawarunya@gmail.com
2 อาจารยประจำ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อีเมล K0949864264@gmail.com
ภาคโปสเตอร
1

266

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
ความเจริญ กาวหนาทางวิทยาการสมัยใหมทำใหสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคขอมูลขาวสารที่
ประชาชนในภูมิภาคตางๆ ของโลกสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว การสื่อสาร และการสรางความเขาใจจึง
มีความสำคัญ ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารของคนในสังคมเดียวกันหรือตางสังคมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับวา
เปนภาษาสากลที่ใชในการติดตอสื่อสารกันทั่วโลก ในภูมิภาคอาเซียนเชนกัน ภาษาอังกฤษ ถือวาเปนภาษากลางที่ตอง
ใชสื่อสารเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ทำใหเกิด การตื่นตัวในการเตรียมความพรอมโดยเฉพาะในสถานศึกษาไดสราง
ความตระหนักใหครู และผูเรียนตื่นตัวในการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพราะถือวาเปนภาษาสากลที่ใชติดตอสื่อสาร
ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย น ดั ง กฎบั ต รอาเซี ย นข อ 34 ที่ บั ญ ญั ติ ว า “The working language of ASEAN shall be
English” “ภาษาที่ใชในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญสำหรับพลเมือง
อาเซียน ในการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธการดำรงชีวิตในภูมิภาคอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงเปนภาษา ที่สองของชาว
ภาคโปสเตอร
267

อาเซียน เคียงคูภาษาที่หนึ่งอันเปนภาษาประจำชาติของแตละประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ, 2550 : 2) ประเทศ
ไทยไดเกี่ยวของกับภูมิภาคอาเซียนในการติดตอคาขาย มากกวา 3 ศตวรรษ และภาษาอังกฤษก็เปนหนึ่งในภาษากลาง
ที่ใชในการเจรจาติดตอในเรื่องธุรกิจการคาขาย ประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการพัฒนาและใหความสำคัญกับภาษาอังกฤษจนถึงปจจุบัน เพราะใน
สังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่จำเปน เพื่อประโยชนในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถนำประเทศไปสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เขาใจความแตกตางดานการเมืองและ
วัฒนธรรมในฐานะที่เปนพลโลกในยุคโลกาภิวัตน การเรียนภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จะชวยใหผูเรียน
มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถสื่อสารกับชาวตางประเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสม มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ
และวัฒนธรรมตางประเทศ (กรมวิชาการ, 2544 : 34)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ไดอางถึงเหตุผลที่จำเปนที่นักเรียนจะตองเรียน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวา ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศมี
ความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู การประกอบอาชีพการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลาหลายทางวัฒ นธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งไมตรีและความรวมมือกับประเทศตางๆ ชวย
พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ค วามเข า ใจตนเองและผู อื่ น ดี ขึ้ น เรี ย นรู แ ละเข า ใจความแตกต า งของภาษาและวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองมีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศและใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้นและมีวิสัยทัศนในการดำเนิน
ชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 17)
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด คุณภาพของผูเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึด
หลักวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อวาทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน
เนนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความ
แตกตางระหวางบุค คลและพั ฒ นาการทางสมองและเนน ให ความสำคั ญ ทั้งความรูและคุณ ธรรม ดังนั้ น ผูส อนต อง
พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู การออกแบบการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศักยภาพและบริบทของผูเรียน (สำนัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 : 15)
การเขียนเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่งเพราะเปนกระบวนการถายทอดความรู ความคิด และใชเปน
หลักฐานการอางอิงได นอกจากนี้การเขียนยังสามารถใชเพื่อการสื่อสารไดหลายโอกาส เพื่อการ ติดตอ สื่อสาร ทาง
สังคม เพื่อประกอบอาชีพและเพื่อการศึกษา การติดตอกับโลกภายนอกหรือแมกระทั่ง สังคมออนไลนนอกจากการพูด
สื่อสารในยุคปจจุบันเรายังมีการเขียนสื่อสารกันมากขึ้น เพื่อวัตถุประสงคที่ แตกตางกันออกไป เชน การสื่อสารทาง
Social media เชน Facebook twitter yahoo line การสง email ลวนแลวแตตองการสื่อความบางอยาง ใหผูอาน
เขาใจตรงกันกับขอความที่ผูเขียนลงไว นอกจากนั้นประโยชนอีกอยางหนึ่งของการเขียน คือการชวยพูดเพื่อถายทอด
ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น ปญหา ความตองการของเพื่อนมนุษยดวยกัน การเขียนสามารถใชบันทึกประวัติศาสตร
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วัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมและวิทยาการในแขนงตางๆ หนาที่ทางการเขียนจึงมีในทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต
ซึ่งทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษสงผลใหผูเรียนไมสามารถใชคำศัพทเขียนสื่อสารในรูปของวลี สำนวน และ
ประโยคได ดังนั้นจึงตองพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะใน การเขียนสื่อสารได จึงได
ศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารฝ ก ทั ก ษะการเขี ย นแบบควบคุ ม และนำมาพั ฒ นา ทั ก ษะกระบวนการในการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการเขียน ซึ่งสงเสริมให ผูเรียนเกิด ความคิดสรางสรรค ในการเรียนรูคำศัพท
สำนวน ประโยค และความหมายเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนบ านบอแก ตำบล ขามปอม
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ปญ หาที่พบ คือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562-2561 พบวา ปการศึกษา 2560 คิดเปนรอยละ 29.40 และระดับผลการเรียน ปการศึกษา 2561
คิดเปนรอยละ 27.98 (โรงเรียนบานบอแก, 2561 : 12) ในขณะที่เปาหมายตองการระดับผลการเรียน รอยละ 50 จาก
ขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษดานการเขียนเพื่อสื่อสารไมถึงเกณฑ
เปาหมายที่ตั้งไว และผลการวิเคราะห ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์
วิชาภาษาอังกฤษต่ำ เนื่องจากนักเรียนสวนหนึ่งยังขาดทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเปนพื้นฐานสำหรับเนื้อหาอื่น
ๆ และนักเรียนสวนหนึ่งยังมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษรูสึกวายากทำใหไมคอยอยากเรียนวิชานี้ จากขอมูล
ขางตนผูวิจัยไดสำรวจ ที่ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ จึงจำเปนอยางยิ่งที่นักเรียนจะตองไดรับการพัฒนา เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ และสามารถนำไปใชในสื่อสารชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพ ดังนั้น การจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจะตองไดรับการพัฒนา โดยครูควรจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอน เน น ให นั ก เรีย นได รับ การฝก ทั ก ษะจากเทคนิ ค การเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน
จากป ญ หาและความสำคั ญ ดั งกล าวทำให ผู วิจัยมี ค วามสนใจต อการพั ฒ นาความสามารถในการเขีย น
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารของนักเรียน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปน วิธีการสอนที่ใหผูเรียน ใช
ภาษาอังกฤษในการเขียนสื่อสารได จึงไดศึกษาเทคนิควิธีปฏิบัติการฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการและ
นำมาพัฒนา ทักษะกระบวนการในการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการเขียน ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความคิดสรางสรรค ในการเรียนรูคำศัพท สำนวน ประโยค และความหมายเพิ่มมากขึ้น เขาใจรูปแบบของ กลุมคำและ
โครงสรางของประโยคมากยิ่งขึ้น เกิดสมรรถนะจากการเรียนรูจ นสามารถใชค ำศัพ ทในการเขียน สื่อสารและสื่ อ
ความหมายไดตามความตองการ ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางสำหรับผูสอนนำไปปรับปรุงวิธีสอนและพัฒนา
ทักษะทางการเขียนเพื่อเพิ่ม สมรรถนะทางการใชภาษาเขียนสื่อสารอยางมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สารของนั ก เรียนชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพใหผานเกณฑรอยละ 80
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Lado (1984 : 145) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนไววาการเขียน
คื อ การสื่ อ ความหมายระหว า งผู เขี ย นและผู อ า นโดยใช ตั วอั ก ษรซึ่ งถื อ ว า การเขี ย นเป น รูป แบบหนึ่ ง ของการสื่ อ
ความหมาย หากการเขียนนั้นเขียนโดยไมทราบความหมายไมนับวาเปนการเขียน แตเปนเพียงการจารึกอักษรเทานั้น
การเขียนจึงตองเปนการใชตัวอักษรอยางมีความหมายจากความหมาย 5 ของการเขียนดังกลาวจึงพอสรุปไดวาการ
เขียนคือการสื่อความหมายโดยการเรียบเรียงความรูความคิดและ ความรูสึกตลอดจนประสบการณตางๆ ของผูเขียนมี
จุดมุงหมายเพื่อสื่อสารระหวางผูเขียนกับผูอานให เขาใจตรงกัน
สุจริต เพียรชอบ และสายใจ อินทรัมพรรย (2523 : 134) ไดกลาวถึงความหมายของการเขียนไววา การ
เขียนคือการเรียบเรียงความรูความคิด ประสบการณตางๆ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเปนลาย
ลักษณ อักษรจะเปน ขอความ สั้น ๆ ทำนองคำขวัญ รอยแกวสั้น ๆ หรือบทกวีนิ พ นธก็ไดขอเขียนตางๆ เหลานี้ จะมี
เอกภาพมีความเปนตัว ของมันเองทั้งในดานความคิดและการใชภาษาเรียบเรียง
สรุปไดวา การเขียนหมายถึง กระบวนการถายทอด ความคิดความรูสึกของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณ
อักษร โดยเรียบเรียงภาษาอยางมีระบบ ไดแก ถูกตองตามหลักไวยากรณและกลไกภาษา รวมทั้งใชรูปแบบและลีลา
ภาษาไดเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสารที่ตองการนำเสนอ
2. แผนการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู มีความสำคัญหลายประการเพื่อเปนแนวทางใหกับผูสอน
สอนดวย ความมั่นใจ ในการจัดการเรียนรูนั้นจำเปนตองศึกษา วิเคราะห วางแผนและออกแบบกิจกรรมการ เรียนรูมา
ใชในการจัดการชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย เกิดการเรียนรูที่ เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงความ
แตกตางระหวางผูเรียนเปนสำคัญ การจัดการเรียนรูตามแผนการ จัดการเรียนรูชวยใหผูสอนจัดกิจกรรมไดอยางเปน
ระบบ และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สรางแนวทางการสอนที่เปนขั้นตอนและตอบสนองวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
2.1 ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูคือ การนำวิชาหรือกลุมประสบการณที่จะตองทำแผนการจัดการ เรียนรู
ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรู การใชสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล
โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงคการเรียนยอย ๆ ใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคหรือจุดเนนของหลักสูตร สภาพของ
ผูเรียน ความพรอมของโรงเรียนในดานวัสดุ อุปกรณ และตรงกับชีวิตจริงในหองเรียน
สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึงแนวการจัดการเรียนการสอนของครู ภายใตกรอบ เนื้อหาสาระที่
ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยกำหนดจุดประสงค วิธีการดำเนินการหรือกิจกรรม ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค
สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย และวิธีวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับ จุดประสงคการเรียนรู
2.2 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 52) ไดกลาวถึง ความหมายและจุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ไววา
“ผลสัมฤทธิ์” ซึ่งในที่นี้หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคลอัน
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เปนผลมาจากการเรียนการสอนหรือมวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง
สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถ หรือความสำเร็จในดานตางๆ ของนักเรียน เชน
ในดาน ความรู ความจำ ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห เปนการตรวจสอบความรูของผูเรียนที่ไดรับหลังจาก
จบการเรียนการสอนนั้น ไปแลววาไดบรรลุจุดมุงหมายที่ครูต้ังไวหรือไม เพื่อจะไดมีการปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบานบอแก ตำบลขามปอม อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564
จำนวน 15 คน
2. ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมกแทคการด มาประยุกตใชในการพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นวางแผนเพื่อไปสูการเปลี่ยนแปลง ที่ดีขึ้น (Planning)
2.2 ขั้นลงมือปฏิบัติการตามแผน (Action)
2.3 ขั้นสังเกตการณ (Observation)
2.4 ขั้น สะท อนกลับ (Reflection) กระบวนการและผลของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น และ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คูมือครู หนังสือเรียนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.2 ออกแบบเนื้อหาความรูที่จะนำมาสรางแผนการเรียนรูโดยใชเชิงปฏิบัติติการ เรื่อง Going
Shopping ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยออกแบบใหอยูในรูปแบบฝกทักษะ เนื้อหาหลักที่จะนำมาพัฒนาแบบทดสอบ
คือ เรื่อง Going Shopping ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และแบบฝกหัดใหนักเรียนฝกการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พรอมทั้งเขียนถายทอดกระบวนการที่ไดออกมาในรูปแบบของขอความ ตั้งจุดประสงคการเรียนรูใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อสื่อใหเห็นถึงแนวทางการแกปญหาของนักเรียน
2. แบบทดสอบวั ด ทั ก ษะด า นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ แบบทดสอบการสะกดคำ จำนวน 10 ข อ
แบบทดสอบการเขียนรูปประโยค จำนวน 10 ขอ แบบทดสอบการเขียนรูปแบบประโยคสนทนา จำนวน 5 ขอ
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานบอแก
ตำบลขามปอม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ซึ่งเปนนักเรียนกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 1 หองเรียน โดยใชแผนการเรียนรู
เรื่อง Going Shopping การทดลองใช (Try Out) โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนำตัวจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำไปใชในการติดตอ
กับ โรงเรี ยนที่ ผู วิจัยจะทำการทดลองใช แ บบวัดเรีย นรูการเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่อสาร สำหรับ นั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping
2. ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองใชแบบวัดเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping ใหนักเรียนกลุมทดลองใชทราบ
3. ทำแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping
4. ทำการเก็บขอมูลจากการทดลองใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping ดังนี้
4.1 นั ก เรี ย นรั บ แบบทดสอบการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping โดยเรียนรู เนื้อหา และฝกแกปญหาจากแบบฝกหัดที่มีอยูในแบบฝกจน
ครบตามวงจร
1) วงจรปฏิ บั ติ ที่ 1 แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 1 เรื่ อ ง Things in the shop จำนวน 3
ชั่วโมง
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2) วงจรปฏิบัติที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Buying and selling things จำนวน
3 ชั่วโมง
3) วงจรปฏิ บั ติ ที่ 3 แผนการจั ด การเรีย นรู ที่ 3 เรื่ อ ง Talking about a shopping list
จำนวน 3 ชั่วโมง
4) วงจรปฏิ บั ติ ที่ 4 แผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ 4 เรื่ อ ง How to make food จำนวน 3
ชั่วโมง
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบการเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping
6. ผูวิจัยทำการตรวจใหคะแนนการทำแบบทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping ทั้งกอนเรียนและหลังเรียน และแบบฝกหัดเพื่อ
นำขอมูลไปทำการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้
การวิ เคราะห ห าประสิ ท ธิ ภ าพของการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
การวิเคราะห เปรียบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียนการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่อง Going Shopping กอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรูก ารเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร สำหรั บ
นั ก เรียนชั้น ประถมศึกษาป ที่ 6 เรื่อง Going Shopping ซึ่งเป น ขอสอบแบบปรนั ย หาคุ ณ ภาพเครื่องมื อดวยสถิ ติ
ดังตอไปนี้
1) หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรดัชนีคา
ความสอดคลอง IOC (ไพศาล วรคำ, 2552 : 25) ดังนี้
IOC =
เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง
R แทน คะแนนระดับความสอดคลองที่ผูเชี่ยวชาญแตละคน
ประเมินในแตละขอ
n แทน จำนวนผูเชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคลองในขอนั้น
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2) การหาอำนาจจำแนก(B) ของแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตรของ Bran nan
(1987 อางถึงใน ไพศาล วรคำ, 2554 : 300)
B=
เมื่อ

B

แทน ดัชนีอำนาจจำแนกของเบรนแนน
แทน จำนวนคนที่ตอบขอนั้นถูกในกลุมผานเกณฑ (Pass)
แทน จำนวนคนทีต่ อบขอนั้นถูกในกลุมไมผานเกณฑ (Fail)
แทน จำนวนคนในกลุมผานเกณฑ
แทน จำนวนคนในกลุมไมผานเกณฑ
3) หาคาความเชื่อมั่น (ความเที่ยง) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรของลิวิง
ตัน (ไพศาล วรคำ, 2554 : 285)
rcc = 1 เมื่อ

rcc เปนคาประมาณความเชื่อมั่นแบบอิงเกณฑ
k
เปนจำนวนขอสอบ
C เปนคะแนนเกณฑหรือคะแนนจุดตัด
X
เปนคะแนนรวมของผูสอบแตละคน
4) การหาคาความยาก (P) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคำนวณ จากสูตร ดังนี้
(ไพศาล วรคำ, 2554 : 285)
P=
เมื่อ

P
f
n

แทน ดัชนีความยาก
แทน จำนวนผูตอบถูก
แทน จำนวนผูเขาสอบ

2. สถิติพื้นฐาน
1) การคำนวณหาคารอยละ (ไพศาล วรคำ, 2559 : 321)
รอยละ = ×100
เมื่อ f แทน ความถี่ของรายการที่สนใจ
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n แทน จำนวนทั้งหมด
2) การคำนวณหาคาเฉลีย่ ( ) (ไพศาล วรคำ, 2559 : 323)
=
เมื่อ

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน คะแนนของคนที่ i
n แทน จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง
3) การคำนวณหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ไพศาล วรคำ, 2559 : 325)
S=
เมื่อ

S แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน เปนคะแนนของคนที่ i
n แทน จำนวนสมาชิกของกลุมตัวอยาง

1.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (Dependent Samples t-test)
(ไพศาล วรคำ, 2559 : 350) ดังนี้
t=

; df = n-1

เมื่อt แทน สถิติทดสอบที
แทน ผลตางเฉลี่ยของคูคะแนน
แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางคูคะแนน
n แทน เปนจำนวนคูคะแนน หรือขนาดกลุมตัวอยาง
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยนำเสนอผลการวิจัย พบวา การดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผูวิจัยนำเขาสู
กิจกรรมการเขียนโดยการนำเขาสูบทเรียนดวยการสรางความสนใจสรางแรงจูงใจดวยการเปดคลิป Video เกี่ยวกับการ
ซื้อสินคา นักเรียนดูบัตรภาพ และบัตรคำศัพทแลวใหนักเรียนออกเสียงตามและเขียนคำศัพท กิจกรรมในการเรียนรู
ครั้งแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา เพราะนักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู โดยผลการ
ทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80 โดยผูวิจัยไดปรับกระบวนการสอน
ภาคโปสเตอร
275

เพื่อดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และปรับแบบฝกทักษะให
สอดคลองกับชีวิตประจำวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนใหความสนใจมากขึ้น เพราะไดแขงขันกันเขียนคำศัพท ฝก
อานออกเสียง คนหาความหมาย แลวนำมาแตงประโยคสั้นๆ ทำใหนักเรียนทุกคนกระตือรือรนกับการตอบคำถามดีขึ้น
เพื่อนที่เรียนเกงชวยดูแล ตามรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหคนเรียนเกงมีความมั่นใจ และเรียนปานกลางกลา
แสดงออกมากขึ้น นักเรียนที่เรียนออนยังไมกลาแสดงออกมากนัก แตตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียน
ไดคะแนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน ผูวิจัยไดนำ
ปญหาในการเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในวงจรปฏิบัติที่ 3 ในวงจรปฏิบัตินี้นักเรียนมีความสนใจมาก ดวย
การที่ผูวิจัยเริ่มตนจากสินคาที่ทุกครอบครัวชอบซื้อเปนประจำจากรานคา แลวใหแขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำให
นักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน โดยนักเรียนสวนใหญสามารถเขียนไดถูกตองสมบูรณ ซึ่งมีนักเรียนสวน
นอยที่ยังเขียนไดไมสมบูรณ ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียนดวยการแนะนำการเขียนใหนักเรียนใชดินสอเขียน
หมายเลขลงในประโยคทุกประโยค เพื่อใหตรวจเช็คขอความที่เขียนลงผังความคิดไดครบถวน พรอมทั้งไดปรับการ
อธิบายหลักการเขียนผังความคิดใหม โดยเปรียบเทียบใจความหลักเปนแม ใจความรองเปนลูก แลวรายละเอียดของ
ใจความรอนเปนหลาน ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากขึ้น ทำ
ใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 12 คน แตยังปญ หานักเรียนไมสามารถใช
คำศัพทที่เกี่ยวของกับการประกอบอาหารที่หลากหลายได ทำใหการอธิบายภาพบางภาพในการประกอบอาหารทำได
ไมสมบูรณ ไมเปนธรรมชาติ จึงนำไปปรับแกไขในวงจรปฏิบัติที่ 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน ทำใหการอธิบาย
ของครูผูวิจัยงาย และกระชับยิ่งขึ้น ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตอง
มากขึ้น ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 ผานเกณฑรอยละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑที่กำหนดไว แตยัง
พบปญหาการขาดจินตนาการ และความคิดสรางสรรคในการเขียนประโยคสนทนาที่หลากหลาย เมื่อนำคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด
ผลการวิจัย
1. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบวา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คน ทำการทดสอบ
ระหวางเรียน มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเขี ยนภาษาอั งกฤษ จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิ บั ติที่ 1
เรี ย งลำดั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด ค ะแนนมากสุ ด คื อ 24 คะแนน คะแนนต่ ำ สุ ด 21 คะแนน ผลของประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละชั่วโมงที่เก็บคะแนนทั้งหมดและ
การสังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ โดย
ประเมินจากคะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 6.27 คิด
เปนรอยละ 62.67 (E2) ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80 โดยผูวิจัย ไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน เพื่อ
ดำเนินการทดลองในวงจรปฏิบัติที่ 2
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2. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบวา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คน ทำการทดสอบ
ระหวางเรียน มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเขียนภาษาอั งกฤษ จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิ บั ติที่ 2
เรี ย งลำดั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด คะแนนมากสุ ด คื อ 25 คะแนน คะแนนต่ ำ สุ ด 23 คะแนน ผลของประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการโดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนทั้งหมดและการ
สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 78.44 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ โดยประเมิน
จากคะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 72.00 (E2)
ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80 ผูวิจัยจึงไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน และดำเนินการทดลองวงจร
ปฏิบัติที่ 3
3. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 3 พบวา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คน ทำการทดสอบ
ระหวางเรียน มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเขี ยนภาษาอั งกฤษ จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิ บั ติที่ 3
เรี ย งลำดั บ นั ก เรี ย นที่ ได คะแนนมากสุ ด คื อ 27 คะแนน คะแนนต่ ำ สุ ด 23 คะแนน ผลของประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนทั้งหมดและการ
สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ โดยประเมินจาก
คะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 79.33 (E2) ซึ่ง
ยังไมผานเกณฑรอยละ 80 ซึ่งผูวิจัยจึงไดปรับกระบวนการสอนตามแนวทางแกไขขางตน และไปดำเนินการในวงจร
ปฏิบัติที่ 4
4. ผลการดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 4 พบวา จำนวนนักเรียนทั้งหมด 15 คน ทำการทดสอบ
ระหวางเรียน มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ท างการเขี ยนภาษาอั งกฤษ จากคะแนนเต็ ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิ บั ติที่ 4
เรี ย งลำดั บ นั ก เรี ย นที่ ได คะแนนมากสุ ด คื อ 28 คะแนน คะแนนต่ ำ สุ ด 24 คะแนน ผลของประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการ โดยประเมินจากคะแนนที่ไดจากการทำแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละหนวยการเรียนทั้งหมดและการ
สังเกตพฤติกรรม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 83.56 (E1) ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ โดยประเมินจาก
คะแนนหลังเรียน ดวยแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 82.67 (E2) ซึ่ง
ผานเกณฑรอยละ 80 ซึ่งผูวิจัยดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติที่ครอบทั้ง 4 วงจร และนักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารมีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ 80/80 ในวงจรปฏิบัติที่ 4
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ผูวิจัยนำเขาสูกิจกรรมการเขียนโดยการนำเขาสูบทเรียนดวยการสรางความสนใจสราง
แรงจูงใจดวยการเปดคลิป Video เกี่ยวกับการซื้อสินคา นักเรียนดูบัตรภาพ และบัตรคำศัพทแลวใหนักเรียนออกเสียง
ตามแลวเขียนคำศัพท การเรียนรูกิจกรรมในครั้งแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา เพราะนักเรียนยัง
รูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู โดยผลการทดสอบ นักเรียนมีคะแนนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.00 ซึ่งไมผานเกณฑ
รอยละ 80 โดยผูวิจัยไดปรับกระบวนการสอน เพื่อดำเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติที่ 2
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วงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยเนนการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และปรับแบบฝกทักษะใหสอดคลอง
กับชีวิตประจำวันของนักเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนใหความสนใจมากขึ้น เพราะไดแขงขันกันเขียนคำศัพท ฝกอานออก
เสียง คนหาความหมาย แลวนำมาแตงประโยคสั้น ๆ ทำใหนักเรียนทุกคนกระตือรือรนกับการตอบคำถามดีขึ้น เพื่อนที่
เรียนเกงชวยดูแล ตามรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหคนเรียนเกงมีความมั่นใจ และเรียนปานกลางกลาแสดงออก
มากขึ้น นักเรียนที่เรียนออนยังไมกลาแสดงออกมากนัก แตตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบมีนักเรียนไดคะแนน
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.44 และมีนักเรียนผานเกณฑ รอยละ 80 จำนวน 7 คน ผูวิจัยไดนำปญหาใน
การเรียนการสอนมาปรับปรุงวิธีการสอนในวงจรปฏิบัติที่ 3
วงจรปฏิบัติที่ 3 ในวงจรปฏิบัตินี้นักเรียนมีความสนใจมาก ดวยการที่ผูวิจัยเริ่มตนจากสินคาที่ทุกครอบครัว
ชอบซื้อเปนประจำจากรานคา แลวใหแขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน
โดยนักเรียนสวนใหญสามารถเขียนไดถูกตองสมบูรณ ซึ่งมีนักเรียนสวนนอยที่ยังเขียนไดไมสมบูรณ ผูวิจัยแกปญหาใน
การสอนบทเขี ย นด วยการแนะนำการเขี ย นให นั ก เรียนใช ดิ น สอเขี ยนหมายเลขลงในประโยคทุ ก ประโยค เพื่ อ ให
ตรวจเช็คขอความที่เขียนลงผังความคิดไดครบถวน พรอมทั้งไดปรับการอธิบายหลักการเขียนผังความคิดใหม โดย
เปรียบเทียบใจความหลักเปนแม ใจความรองเปนลูก แลวรายละเอียดของใจความรอนเปนหลาน ทำใหนักเรียนเขาใจ
เร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากขึ้น ทำใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.67 ผาน
เกณฑ รอยละ 80 จำนวน 12 คน แตยังปญ หานัก เรียนไมสามารถใชค ำศัพ ทที่เกี่ยวของกับ การประกอบอาหารที่
หลากหลายได ทำใหการอธิบายภาพบางภาพในการประกอบอาหารทำไดไมสมบูรณ ไมเปนธรรมชาติ จึงนำไปปรับแก
ไขในวงจรปฏิบัติที่ 4
วงจรปฏิบัติที่ 4 ผูวิจัยแกปญหาในการสอนบทเขียน ทำใหการอธิบายของครูผูวิจัยงาย และกระชับยิ่งขึ้น
ทำใหนักเรียนเขาใจเร็วขึ้น และสามารถเขียนประโยคจากคำศัพทไดรวดเร็วถูกตองมากขึ้น ทำใหนักเรียนคะแนนเฉลี่ย
รอยละ 83.56 ผานเกณฑรอยละ 80 ครบทุกคน ผานตามเกณฑที่กำหนดไว แตยังพบปญหาการขาดจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรคในการเขียนประโยคสนทนาที่หลากหลาย ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของโดยเลือกวิธีการพัฒนาผูเรียนโดย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเปนปรับปรุงหรือพัฒนาการทำงานของผูวิจัย โดยเปนการตีความหมายจากขอมูลในเรื่องที่ครู
สนใจหรือที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพื่อทำความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน และนำมาสูการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง (ไพศาล สุวรรณนอย, 2559 : 48)
ใชการรวบรวม หรือการแสวงหาขอเท็จจริงโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุป
อาจจะนำไปสู ก ารแกป ญ หาที่ เผชิ ญ อยู ในขอบขายงานที่ รับ ผิด ชอบ โดยมี การปรับ ปรุงแก ไขและดำเนิ น การซ้ำ ๆ
จนกระทั่งสามารถแกไขปญหาที่ประสบอยูไดสำเร็จ (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2550 : 15) โดยมีกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การวางแผนงาน (Planning) 2) การลงมือปฏิบัติงาน (Action) 3) การสังเกตผลการ
ปฏิบัติงาน (Observation) 4) การสะทอนกลับการปฏิบัติงาน (Reflection) แลวนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนดวยการวางแผนวิธีการจัดการเรียนรู ดวยหลักการที่ถูกตอง มีสื่อการจัดการเรียนรู ทำใหเกิดความสะดวกใน
การจัดการเรียนรู ทำใหการจัดการเรียนรูครบถวนตรงตามหลักสูตรและจัดการเรียนรูไดทันเวลา (ศศิธร เวียงวะลัย.
,2556 : 51) ทำใหครูผูสอน สอนดวยความมั่นใจ เมื่อเกิดความมั่นใจในการสอนยอมจะสอนดวยความคลองแคลว
เปนไปตามลำดับขั้นตอนอยางราบรื่น ไมติดขัด การสอนจะดำเนินไปสูจุดหมายปลายทางอยางสมบูรณ (อาภรณ ใจ
เที่ ย ง, 2553 : 20) ส ง ผลให ผู เรี ย นเข า ใจและใช ภ าษาต า งประเทศ แลกเปลี่ ย น นำเสนอข อ มู ล ข า วสาร สร า ง
ความสัมพันธระหวางบุคคล แสดงความรูสึกนึกคิด และความคิดรวบยอด โดยใชน้ำเสียงทาทางในรูปแบบที่เหมาะสม
กับ บุ ค คลและกาลเทศะ ใช ภ าษาต างประเทศในการฟ ง พู ด อาน เขียน ในหั วขอ เรื่องเกี่ ยวกั บ ตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธระหวางบุคคล เวลาวาง และสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟาอากาศ
การศึ ก ษาและอาชี พ การเดิ น ทางท อ งเที่ ย ว การบริก าร สถานที่ (กรมวิ ช าการ, 2545 : 7) เป น ไปตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอดคลองกับการวิจัยของ เนตร
กัญญา พิมพสิงห (2562 : 98-99) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ดวยกิจกรรมตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารรวมกับแบบฝกทักษะ พบวา 1) นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการ
เรียนรู ตามแนวคิดภาษาเพื่อการสื่อสารประกอบแบบฝกทักษะมีประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู ตามเกณฑ 80/ 80
(E1/E2) ดังนี้ วงจรปฏิบัติที่ 1 นักเรียนมี คะแนนประสิทธิภ าพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนค าเฉลี่ยรอยละ
85.83/55.56 ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยซึ่งไดปรับกระบวนการสอนโดยการอธิบายใหนักเรียนเขาใจมาก
เนนรายละเอียดเนื้อหางายๆ และเดินตรวจสอบ ใหคำแนะนำแกนักเรียนรายบุคคล และดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติ
ที่ 2 วงจรปฏิบัติที่ 2 นักเรียนมีคะแนนประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 88.88/72.22
ซึ่งไมผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยซึ่งไดปรับกระบวนการสอนโดยการใหกำลังใจนักเรียน และใหคำชมเชย พรอมทั้ง
สอนเพิ่มเติมและทบทวนเนื้อหากอนสอบ และดำเนินการทดลองวงจรปฏิบัติที่ 3 วงจรปฏิบัติที่ 3 นักเรียนมีคะแนน
ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู (E1/E2) คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 89.44/82.22 ซึ่งผานเกณฑรอยละ 80/80 ผูวิจัยจึงได
สรุปขอสังเกตและยึดปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยครูจะตองใหกำลังใจและใหคำชมเชยนักเรียน พรอมทั้ง
ทบทวนเนื้อหากอนสอบทุกครั้ง 2) ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังได
ดำเนินการกิจกรรมการเรียนรูครบทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการแลว นักเรียนทั้งหมด 3 คน ทำการทดสอบหลังเรียน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน จากวงจรปฏิบัติที่ 1–3 เรียงลำดับนักเรียนที่ไดคะแนนมากสุดคือ 26 คะแนน คะแนนต่ำสุด
23 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 86.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว คือไมนอยกวารอยละ 80 นักเรียนมี
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 3) ผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูตามแนวคิด
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก และสอดคลองกับการวิจัยของ
ธวัชชัย นามวงศษา (2562 : 76-80) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา 1) แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่
สรางขึ้น จำนวน 15 เลม มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย เทากับ 80.17/80.43 ซึ่งเทียบเทาเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว 2)
การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมีทักษะการเขียน
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ภาษาอังกฤษดีขึ้น ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ เทากับ 0.58 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนดวยแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) จากผลการวิจัยที่พบวา นักเรียนใหความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน และตั้งใจปฏิบัติตามกิจกรรม
เนื่องจากการนำเขาสูบทเรียนดวยกิจกรรมการใชวีดีโอบทสนทนา ใชบัตรคำ รูปภาพ บทอาน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรใช
กิจกรรมการเรียนรูที่มีสื่อการสอนที่หลากหลาย โดยผูเรียนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) จากผลการวิจัยที่พบวา ผูวิจัยเริ่มตนจากสินคาที่ทุกครอบครัวชอบซื้อเปนประจำจากรานคา แลวให
แขงขันเขียนคำศัพทสินคา ทำใหนักเรียนกระตือรือรน สนใจ สนุกกับการเรียน เนื่องจากสถานการณที่ผูวิจัยนำมาใช มี
คุนเคยกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ทำใหนักเรียนเรียนรูคำศัพทไดงาย และการแตงประโยค ดังนั้น ครูผูสอนจึงควร
นำสถานการณที่สอดคลองกับชีวิตประจำวันของนักเรียนมาใชในการจัดการเรียนการสอน
(3) จากผลการวิจัยที่พบวา การเรียนรูกิจกรรมในครั้งแรก ทำใหกิจกรรมการเรียนรูดำเนินไปอยางลาชา
เพราะนักเรียนยังรูสึกไมคุนกับกิจกรรมการเรียนรู ดังนั้นครูผูสอนควรมีการปฐมนิเทศ และเตรียมความพรอมผูเรียน
กอนทำการเรียนรูในครั้งแรก โดยอาจใชวิธีการปฐมนิเทศและทดสอบกอนเรียน กอนที่จะทำการจัดการเรียนการสอน
1 ครั้ง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรทำการวิจัยโดยการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือในรายวิชา
ภาษาไทยในระดับชั้นที่มีปญหาทางดานการเขียน
(2) ควรนำวิธีการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปใชสอนในรายวิชาทางดานภาษาอื่น
เชน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว).
กรมวิชาการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ.
กรมวิชาการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กระทรวงการตางประเทศ. (2550). กฎบัตรอาเซียน. กรุงเทพฯ: กลุมงานนโยบาย.
กิตติพร ปญญาภิญโญผล. (2541). รายงานการวิจัย รูปแบบของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน: กรณีศึกษา
สำหรับครูมัธยมศึกษา. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ภาคโปสเตอร
280

จำรัส นองมาก. (2544). ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: ฟสิกสเซ็นเตอร.
ชนาธิป พรกุล. (2552). การสอน กระบวนการคิดทฤษฎีและการนำไปใช. กรุงเทพฯ: วี. พริ้นท (1991).
ชวลิต ชูกำแพง. (2553). การวิจัยหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ญาณินทร ไชยสงค. (2562). การพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู
แบบกลุ ม ร ว มมื อ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6. (วิท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต )
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธวัชชัย นามวงศษา. (2562). การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใช
แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต) เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย.
นงนภัส คูวรัญูเที่ยงกมล. (2551). การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองครวม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
นาตยา ปลันธนานนท. (2546). จากหลักสูตรสูหนวยการเรียนรู. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพไทยวัฒนาพานิช.
นันธิญา สระศรี. (2562). ความสามารถในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช ก ลวิ ธี ก ารเรี ย นรู ภ าษา สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5 โรงเรี ย นกิ ต ติ คุ ณ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
เนตรกัญญา พิมพสิงห. (2562). การพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวย
กิจกรรมตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารรวมกับแบบฝกทักษะ. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสต
รมหาบัณฑิต) มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2553). สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัย. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ.
พวงรัตน ทวีรัตน. (2530). การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ: สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
ไพศาล วรคำ. (2559). การวิจัยทางการศึกษา. (พิมพครั้งที่ 8). มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ.
ไพศาล สุวรรณนอย. (2559). การเรียนรูโดยใชปญ หาเปนฐาน (Problem–based Learning: PBL). คนเมื่อ 21
มกราคม 2562, จาก http://ph.kku.ac.th/thai/images/file/km/ pbl-he-58-1.pdf.
รัตนาวรรณ ธนานุรักษ. (2547). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจิตวิทยาศาสตรและพฤติกรรมการทำงานกลุม
โดยใช แ ผนการจั ด การเรี ย นรู ที่ เน น ผู เรี ย นเป น สำคั ญ ด ว ยวั ฏ จั ก รการเรี ย นรู กลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต). ลพบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.
โรงเรียนบานบอแก. (2561). รายงานการประเมินตนเอง ประจำปการศึกษา 2561. ขอนแกน: ฝายวิชาการ โรงเรียน
บานบอแก.
ภาคโปสเตอร
281

วงเดือน ขุนอากร. (2563). การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง My daily activities
สำหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชแบบฝกทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษ. (สาร
นิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ.
วิมลรัตน สุนทรโรจน. (2555). นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู. (พิมพครั้งที่ 2). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วัฒนากาญจน แกวมณี. (2562). การพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรางสรรค โดยใชผังมโนทัศน
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6. (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ). กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2526). รายงานการวิจัยวัดความสามารถทางการเขียนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ:
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ศศิธร เวียงวะลัย. (2556). การจัดการเรียนรู. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ศรีวิไล ดอกจันทร. (2523). การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย. (2558). วิธีสอนทั่วไป. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สุ จ ริ ต เพี ย รชอบ และสายใจ อิ น ทรั ม พรรย. (2523). วิ ธี ส อนภาษาไทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา. กรุ ง เทพฯ :
ไทยวัฒนาพานิช.
สุทัศน คิดประโคน. (2563). ผลการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสอนแบบ
CIRC รวมกับการเขียนแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต). บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2552). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
สำนั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา. (2552). เอกสารประกอบหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551: แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย.
อรั ญ ซุ ย กระเดื่ อ ง. (2557). การวิ จั ย ทางการศึ ก ษา (Educational Research). (เอกสารประกอบการสอน).
มหาสารคาม: สาขาวิจัยและและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อาภรณ ใจเที่ยง. (2553). หลักการสอน. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
อารีย คงสวัสดิ์. (2544). การศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อในการเรียนคณิตศาสตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสตรข องนั กเรีย นมั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3. (วิท ยานิ พ นธ ป ริญ ญาการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต ).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เอกรินทร สี่มหาศาล. (2552). กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แนวคิดสูปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บุคพอยท.
Carr, W., and Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge and action research.
London: Falmer.
Carroll, J. B. (1963). A Model of School Learning. Teacher College Record, 64 (May), 723-733.
ภาคโปสเตอร
282

Clanton, P. B. (2002). The effectiveness of the letter cloze procedure as a method of teaching
spelling. Dissertation Abstracts International Item, 38(1), 2691-A.
Esmaeil, H. A. (2015). Comparative study of Grammar Translation Method (GTM) and Communicative
Language Teaching (CLT) in language teaching methodology. International Journal of
Science and Research Methodology, 1(3), 16-25.
Hernandez, A. C. (2000). The Writing of Fifth-Grade English-Language Learners and English
Monolingual Students : Teachers’ Beliefs, Opportunities for Writing and Students’
Proficiencies. Dissertation Abstracts Online, 61(01), 90 – A.
Kemmis, S. and McTaggart, R. (1988). The Action research planner. (3rd ed). Geelong: Deakin
University, Australia.
Lado, R. (1984). Language teaching : A scientific approach. New York : McGraw-Hill.
Mills, G. E. (2003). Action Research: A guide for the teacher researcher. (2nd ed). Columbus,
Ohio: Merrill Prentice Hall.
Prescott, D. A. (1961). The child in the educative process. New York: Mc Graw - Hall.

ภาคโปสเตอร
283

