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บทที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตราที่ 24 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดเนื ้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัฒน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนและต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การที่มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมากมายทำให้เนื้อหาสาระมีมากเกินกว่าที่ผู้เรียนจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด การสอน
ด้วยการ “พูด บอก เล่า” ของครูผู้สอน ก็ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
ชั้นเรียนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี ผู ้สอนต้องปรับบทบาทจากผู้
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (บัณฑิต
ทิพากร, 2550) 

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่สำคัญต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแสวงหาความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านการสร้าง ความเข้าใจต่อประเพณีวัฒนธรรม ด้านการค้าขายและธุรกิจ ร่วมไปถึงด้านการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประชาคม อาเซียนและต่างประเทศทั่วโลก เมื่อมีความหลากหลายและแตกต่าง
ทางประเพณีวัฒนธรรม ย่อมตระหนักถึง การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ภาษาที่เป็นสื่อกลางเพ่ือ
แสดงความเข้าใจต่อกันนั่นก็คือภาษาอังกฤษ เพราะ ทั่วโลกจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และ 
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ภาษาในการติดต่อสื่อสารกับประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาเดียว จะเห็นได้ว่าการที่จะสื่อสารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ จำเป็นต้องสื ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่เพียงแค่ภาษาไทย เท่านั้น (ครูอัพเดท
ดอทคอม. 2561 : ออนไลน์) 

การเรียนรู ้ที ่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู ้เรียน หรือการเรียนรู ้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู ้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน โดยครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู ้แก่ผู ้เรียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปราย
กับเพ่ือนในชั้นเรียน  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนอง
ความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) พันธกิจ
หลักของผู้สอนระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อประกอบการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในชั้นเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เนื่องจากนักเรียนมี
กลัวที ่จะต้องพูดและออกเสียง ความสนใจในการเรียนยังไม่เป็นที ่น่าพอใจ จึงมีความต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น     
จากการที่ผู ้วิจัยได้สอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม พบว่านักเรียนจะมีความสนใจใน
บทเรียนน้อยเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียน  
 จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning     
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มีทัศนะคติที่ดีต่ อการเรียน    
จนสามารถเรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ ่มขึ้น         
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่จะนำไปสู้การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
พร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพในอนาคต 
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1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1.2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของนักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
     1.2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-
2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
     1.4.1 ประชากร 

ประชากร นักเรียนที่เรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 21 
คน 
     1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
            ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนที่ได้รับการใช้เทคนิคการสอน
แบบ active Learning  
     1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 
     1.4.4 ระยะเวลา 
            ผู้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1.5.1 การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ 
“ความรู้และทักษะ” ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
จดจำได้ดี และนาน 
     1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่วัดได้จากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     1.5.3 พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนที่พึงประสงค์ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เกี่ยวกับการให้
ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตน ความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติ  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.6.1 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 
1.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 สาขาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.1 ทักษะการสื่อสาร 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2.3 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning  
2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทักษะการสื่อสาร 
การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ โดย
ที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ข้อมูลข่าวสาร (Message) สื่อในช่องทางการ
สื่อสาร (Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ความเข้าใจและการตอบสนอง 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้คำพูดและ
ภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม และสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้แก่ 

- ทักษะการฟัง (Listening Skills) การฟัง คือ การได้รับสารที่ส่งมา และทำความเข้าใจ
ความหมายของสารที่รับมาได้อย่างเข้าใจตรงกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน พัฒนาความรู้ และ
ช่วยให้พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- ทักษะการอ่าน (Reading Skills) การอ่าน คือ การรู้ สังเกต และทำความเข้าใจความหมาย
ของทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิด ช่วยหาคำตอบ และช่วย
พัฒนาทางด้านอารมณ์ 

- ทักษะการพูด (Speaking Skills) การพูด คือ การส่งสารโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา 
เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับสารแล้วเกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ช่วยให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้างสรรค์ ช่วย
ให้รู้สึกด ีและช่วยโน้มน้าวจิตใจ 

- ทักษะการเขียน (Writing Skills) การเขียน คือ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารถึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์ต่าง ๆ จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน สร้างความเข้าใจ ช่วยเล่าเรื่อง อธิบาย ถ่ายทอด 
และบันทึกข้อมูล ช่วยพัฒนาสติปัญญาและอารมณ ์

 

กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 
กระบวนการสื่อสาร โดยทั่วไปเริ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ทำหน้าที่เก็บรวบรวม

แนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับข่าวสาร ก็จะแปลง
แนวความคิด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร น้ำเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า
ข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่าน
สื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับข่าวสารเมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส 
(Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการ
นิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสาร อาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือ
ข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการสื่อสารย่อมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง
(Noise or Interferes) ได้ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร 
 กระบวนการสื ่อสาร มีหลายรูปแบบ ที ่ใช ้บ ่อยได้แก่การสื ่อสารโดยใช้เสียง (Voice 
Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารโดยเสียง กระบวนการสื่อสารอีกแบบ ที่ใช้มากและสำคัญกว่าการใช้เสียง
คือการสื่อสารด้วยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล วิธีการสื่อสารด้วยภาษากาย สามารถ
สะท ้อนความค ิดและความร ู ้ส ึกภายในของผ ู ้ส ่ งสารได ้อย ่างเที่ ยงตรงกว ่าการใช ้คำพูด 
ในปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่น การสื่อสารผ่านทางตัวหนังสือ (การเขียนจดหมาย 
เขียนข่าว หรือเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ) การสื่อสารโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-mail Website) อีกรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารผ่านงานศิลป์ (การวาดภาพ งานปั้น 
และดนตรี การสื ่อสารนั ้นบางส่วนก็มีลักษณะเป็น one way communication เช่น การเขียน
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จดหมาย การเขียนบทความลงในสิ ่งพิมพ์ ภาพวาด บางส่วนก็กึ ่ง  ๆ one way และ two way 
communication เช่น การสื่อสารโต้ตอบกันผ่าน website ที่แต่ละฝ่ายติดต่อกันผ่านข้อความบน
หน้าคอมพิวเตอร์ โดยอาจมีภาพและเสียงประกอบ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในกลุ่มนี้ มีข้อจำกัด
หลายอย่าง ยากต่อการสื่อความเข้าใจกันได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับการสื่อสารสองทางโดยการใช้
เสียงและภาษากายประกอบ 
 สรุป ทักษะการสื่อสาร คือการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่
อยู ่ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทักษะการสื ่อสารนี ้เปรียบเหมือนตัวเชื ่อมประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ช่วยให้สามารถสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน  
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร องค์ ความรู้วัฒนธรรมสังคม และเศรษฐกิจที่เปิดเสรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการ
พัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี ่ป ุ ่น แต่ภาษาอังกฤษยังคง  เป็นที ่ยอมรับและใช้เป็นภาษากลางของโลกสำหรับการ
ติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรม ประเภทต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษาการทำธุรกิจ
การลงทุน การท่องเที่ยวและการใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยัง เป็นภาษาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกด้วย แต่จากผลการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ  พบว่า ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยยังอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น การหาวิธีกา พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยเพื่อให้มีคุณภาพทัดเทียมชาติอื ่นๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือ  
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต (ณภัทร วุฒิวงศา. 2557 : 89-
97) การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษนั้น การพูดเป็นทักษะที่
จําเป็น อย่างยิ่งที่ผู้ผิดจะต้องใช้ความสามารถทางด้านภาษาหลายด้านประกอบกัน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
โดยจะต้อง ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นคําพูเพื่อให้ผู้ฟังสามารถฟังอย่างเข้าใจ มีนักการ
ศึกษาหลายได้ให ้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารไว้ดังนี้ 
 อวยชัย ผกามาศ กล่าวว่า เป็นการสื่อสารทางความคิด ประสบการณ์และ ความต้องการของ
ผู้พูด ไปสู่ผู้ฟัง เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ โดยใช้น้ำเสียงภาษา และกริยาท่าทาง อย่าง
มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามจรรยามารยาทและประเพณีนิยมของสังคมให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการ
ตอบสนอง (วรรคณา เค้าอ้น. 2560)  

แวลเลท. ซิทโซปูลูและ วิดโดสัน มีความเห็นและให้ความหมายของการพูดในแนวทาง
เดียวกันว่า การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่เป็นการทำให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่ง
ที่พูด และการพูด สื่อสารที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ใช่คําพูดท่ีสอดคล้องเหมาะสม มีความสำคัญเท่ากันกับ
ความรู้ในเรื่องภาษา (กมลวรรณ โดมศรีฟ้า. 2551)  
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สุมิตรา อังควัฒนกุล อธิบายว่า การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ และความรู้สึก
ให้ผู้ฟัง ได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคล
ในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน สำหรับการเรียนภาษา (สุนันทา แก้วพันธ์ช่วง. 2550)  

สรุปได้ว่าทฤษฎีทางการสื่อสาร หมายถึง การอธิบายให้ทราบถึงลักษณะขององค์ประกอบ
การสื่อสาร และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ยังมีอีกนิยามหนึ่งที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสื่อสาร
คือข้อความที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานของสิ่งต่าง ๆ โดยมีการจัดระเบียบของความหมาย ทฤษฎีการ
สื ่อสารจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยลักษณะ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
กระบวนการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ความมุ่งหมาย ของการสื่อสารย่อมต้องการความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร เป็นพื้นฐานนอกเหนือไปจากนั้นยัง  ต้องการผลการปฏิบัติของผู ้รับ
ตามที่ต้องการและการปรับปฏิกิริยาของผู้รับเพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มี  ประสิทธิภาพต่อไป 
(อรญา บํารุงกิจ. 2558) 
 

2.3 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning 
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนมีโอกาส ลงมือ
กระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การประเมินค่า 

การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้
ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) 
เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำ ในระบบความจำระยะยาว 
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า 

กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในสิ่งที่เรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20% หากในการเรียน
การสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 30% 

- การเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มข้ึน เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต  
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จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนะศึกษาหรือศึกษาดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเป็น 50% 

2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ ่งต่าง ๆ และ
พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะ
การสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเป็น 70% 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี 
การเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

 สรุป ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ คือการ
การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ฟังคำบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ที่ผู้เรียนสามารถเรยีนรู้
ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกตใ์ช้ได้ โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของนักเรียน   
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2.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา

(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ เรียนรู้ 
ที ่มีครูผู ้สอนเป็นผู ้แนะนำ กระตุ ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ข ึ ้น โดย
กระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)  
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการ

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

รว่มกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้

จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ

ความคิดรวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย

ตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

 

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ต้องจัด
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน
และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน (Richard E. Mayer. 2004) 

1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
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2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
 4. จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 

6. วางแผนเกี ่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั ้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรม 

7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน 
สรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

2.5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่ม
เล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ (McKinney, 2008) ได้เสนอตัวอย่างรูปแบบหรือเทคนิค การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคน ประมาณ 2 - 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาท ี(Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 6 คน 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้น
การประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนได้ดูวีดีโอ 5 - 20 นาที แล้วให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือการร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 
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6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้
นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

8. การเรียนรู ้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการ
เรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจ
เรียกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(problem-based learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ให้
ผู้เรียนได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรู ้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอ
ความคิดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอ่ืน ๆ 

12. การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู ้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนำเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ
ความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทำเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แล้วนำเสนอผลงานต่อ
ผู้เรียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเชื่อพ้ืนฐาน คือ 
    - การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
    - แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
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3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ

สิ่งที่เขาได้กระทำลงไป 

4. ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

บทบาทของครูผู้สอน 
1. ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการ

ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
2. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ

กิจกรรม 
3. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
5. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                    

ที่หลากหลาย 
 7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของผู้เรียน 

 

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ครอบคลุม

วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 

- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

-  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  

- การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 

- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)   

- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)  
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน 

คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
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ข้อพึงระมัดระวัง 
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษา

ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมา
ใหม่ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องอยู่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Activity)  ผู้นำไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความ
ตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะทำให้เกิดความ
ตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดไปเอง จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้ผิด ๆ ว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความ
เป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเองตาม
ยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด (Bonwell, Charles C.,1991) 

2. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การที่ผู้สอนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและ
การอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การลำดับ
ความคิดและการจัดองค์ความรู้ จะทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

3. กรณีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู้เรียนทำกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองนี้ ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
จะเหมาะกับการพัฒนาในขั้น การทำความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ขึ ้นไป
มากกว่าขั้นให้ข้อมูลความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอา
เทคนิคหรือวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์
ความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตและถือเป็นการจัดการ
เรียนรู้ประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2558) ได้สรุปการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการ

คิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ไว้ว่า เมื่อใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ทั้ง
ในด้านการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อแสดงความ
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คิดเห็นร่วมกัน จากการสังเกตและประเมินของผู้สอน และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกท้ังนักศึกษายังเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงควร
นำการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย 
น่าสนใจ และมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  

จิราภรณ์ พิมใจใส และคณะ (2553) ได้สรุปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ไว้ว่า การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
เรียนรู้หลักการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรม ใช้กลวิธีแบบต่าง ๆ สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ในกระบวนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความรู้จะเกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ในบริบททางสังคม โดยเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง    
 วีรียา และเยาะ (2557) ได้สรุปการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพ่ือ
อาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่
สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เนื่องมาจากแบบทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจ 
ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเป็นอย่างดี  
 ภราดร สุขพันธ์ (2561) ได้สรุป การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับความเป็น
บัณฑิตในยุคปัจจุบัน ไว้ว่า ยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเรียนรู้บัณฑิต
ยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่เป็นบัณฑิตที่เรียนเก่ง และ ทำงานเก่ง แต่ยังต้องเป็นบัณฑิตมีทักษะด้านอ่ืนๆ 
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและ ทักษะการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนใน
สังคม ฉะนั้นการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน  ต้องอาศัยหลักการพัฒนา 
หลักการเรียนรู้วิธีการพัฒนา และเข้าใจหลักปัจจัยที่นําไปสู่การพัฒนาทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพกับความเป็นบัณฑิตในยุคปัจจุบัน 
 สรุป เมื่อใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ทั้งในด้านการทำงาน
เป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเกิด
ความพึงพอใจในการเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมี



16 
 

ปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 สาขาการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากร นักเรียนที่เรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-

2101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
จำนวน 21 คน 
 

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน  (Action 
Classroom Research) ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
หลังจากการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่  ความมีวินัย ความอดทน 

ความกระตือรือร้น ความมุ่งม่ัน และความมีน้ำใจ 
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3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 

ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น
หน่วยย่อย และดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยที่ 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และใน
หน่วยย่อยที่ 2 ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบ
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
นักเรียนจำนวน 21 คน ข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ 
 3.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ทั ้งสองหน่วย ใช้ โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางสถิต ิ SPSS for Windows Version 11.5 (Statistical 
Product and service Solutions) หาค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) สำหรับหาคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สำหรับวัดการกระจายของข้อมูล ค่า t-test (One-way ANOVA) สำหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  
 

สูตรค่าความถีร่้อยละ  

      สูตร P = f x 100 
                                             n 
      เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

         f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็น 

         n แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 
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สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
สูตร  x̅ = ∑x 

     n 
 เมื่อ x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
  ∑x แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  n แทน จำนวนของข้อมูล 
 

สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สูตร S.D.  = √n∑x2 − (∑x)2 

            n(n-1) 

 เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  x แทน คะแนนในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

n-1 แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

(∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 

∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
 
โดยกำหนดให้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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บทที ่4 
สรุปผลการวจิัย 

 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 

Learning ในรายว ิชาสนทนาภาษาอ ังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของน ักเร ียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน (Action Classroom Research) ใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning (One 
Group Pretest – Posttest Design) โดยเสนอผลในรูปแบบของข้อความ ตาราง แปลผลข้อมูลโดย
ใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่า t-test ผู้วิจัยได้
ดำเนินการและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-
2101 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน โดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่า t-
test เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 คน และนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
   

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ 

Active Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของนักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่าผู้เรียน
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-
2101 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 4 ที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียน
ตามปกติ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถาม 
ผู้วิจัยได้จำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 

1/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ไว้ดังนี้ คือ จำแนกตามเพศ โดยมี
รายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางแสดงจำนวน และค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 3 15 
หญิง 17 85 

รวมทั้งสิ้น 20 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เพศชาย 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 เพศหญิง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85  
 

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพ     
บางสะพาน 
 

 
ลำดับที่ 

 

หน่วยย่อยที่ 3 การจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
หน่วยย่อยที่ 4 ใช้เทคนิคการสอนแบบ 
                   Active Learning 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
1 5 7 4 7 
2 6 7 5 8 
3 4 6 5 7 
4 5 7 4 7 
5 4 6 4 7 
6 4 8 5 10 
7 5 8 6 8 
8 6 7 5 7 
9 5 9 6 10 
10 4 6 5 7 
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11 4 6 5 7 
12 5 7 5 8 
13 5 6 5 7 
14 4 6 5 7 
15 4 7 5 8 
16 5 7 6 9 
17 5 6 6 8 
18 4 6 6 8 
19 4 7 6 10 
20 5 6 5 8 
รวม 93 135 103 158 
เฉลี่ย 4.65 6.75 5.15 7.9 

ร้อยละ 40.65 60.75 50.15 70.90 
 

จากตารางที ่4.2 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษใน
งานโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 3 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ และหน่วยย่อยที่ 4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning สรุปได้ว ่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Leaning            
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร การวิเคราะห์คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบเก็บคะแนนครั้งแรก และครั้งหลังของกลุ่มทดลอง โดยการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้งสองครั้ง โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของกลุ่มทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และพบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
หน่วยย่อยที่ 4 ที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของหน่วยย่อยท่ี 3 ที่ใช้การจัดการเรียนตามปกติ 
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บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning ในรายว ิชาสนทนาภาษาอ ังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของน ักเร ียนระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สามารถ
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ไดด้ังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของวิจัย 

เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของ
นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน      

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

5.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักเรียนที่เรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของนักเรียน

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 
20 คน 

   กล ุ ่มต ัวอย ่าง ได ้จากการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบจำเพาะเจาะจง โดยใช้น ักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 20 คน 
 

5.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1.3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
   5.1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความ

อดทน ความกระตือรือร้น ความมุ่งม่ัน และความมีน้ำใจ 
   5.1.3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจาก

การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
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5.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 

ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 20701-2101 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียน
การสอนออกเป็นหน่วยย่อย และดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยที่ 1 เป็นการจัดการเรี ยนรู้
ตามปกติ และในหน่วยย่อยที ่ 4 ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื ่อเปรียบเทียบผล
คะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ 
 3.4.2 ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป

และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี ้
   5.1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ 
   5.1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ และทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพ     
บางสะพาน วิเคราะห์ด้วยการหา ค่าเฉลี่ย x̄  และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    

5.1.4 สรุปผลการวิจัย 
   การพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
   5.1.4.1 ข้อมูลทั่วไปของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1 สาขาวิชา

การโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวน 20 คน จ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศชาย ร้อย
ละ 15 หญิง ร้อยละ 85  

  5.1.4.2 ผลจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงาน
โรงแรม โดยใช้การสอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างชั้น
เรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 
คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าคะแนน
รวมเฉลี่ย เท่ากับ 6.75 คะแนน  
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   5.1.4.3 ผลจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 5.15 
คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 7.9 คะแนน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ส่งผลถึง 1) ประสิทธิภาพของ
เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม Active Learning 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและ
หลังการใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบมีส่วนร่วม Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 30 กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้ผู ้สอนสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 14 ; ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 1 – 3) 

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ที่ผู้วิจัยได้สรุปมาแล้วข้างต้น และมีประเด็นที่น่าสนใจ 
สมควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 

5.2.1  ประสิทธิภาพของเทคนิคการสอนแบบ Active Learning พบว่า เทคนิคการสอนแบบ 
Active Learning ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
เท่ากับ 50.15/70.90 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 50.15 และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 70.90 แสดงว่า
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ได้
ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำอย่างมีระบบ และได้ศึกษาวิธีการจัดทำ เทคนิคการสอน
แบบ Active Learning ที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร คู่มือ วิธีการเขียนเอกสาร จาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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เทคนิคการสอนแบบ Active Learning นำผลการวิเคราะห์มาเป็นกรอบกำหนดเนื้อหา เพื่อนำมา
สร้างเป็นเทคนิคการสอนแบบ Active Learning และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สอดคล้องกับการวิจัยของ มยุรี แก้วพันธ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอน
เนื้อหาวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการบูรณาการหลักการและเทคนิคการสอนของ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาแผนกไฟฟ้า
กำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ชั ้นปีที ่ 1 จำนวน 48 คน 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .01 ทุกพฤติกรรม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในพฤติกรรมระดับ
ความจำและความเข้าใจ แสดงว่า การสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากการบูรณาการหลักการและ
เทคนิคการสอนนี้สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคการสอน
แบบ Active Learning พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนที่ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ และจากการทดสอบด้วยค่า (t-test) 
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนเมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.75 คะแนน และ
คะแนนสอบหลังเรียนเมื่อใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.90 คะแนน 
แสดงว่าเมื่อใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น     
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า 
โดยรวม นักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ ญาณัญฎา หวังอนุภาพ (2545) 
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ทักษะ วิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม จากการสอนแบบมีส่วนร่วม พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตสูงขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับ สายสุนีย์ กลิ่มสุคนธ์ (2545) ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจที ่มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตสาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ 
(2552) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย สำหรับนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบว่า (1) ภายหลังการ
เรียนการสอน นิสิตมีความรู้ทางนาฏศิลป์ไทยสูงการก่อนการเรียนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .05 (2) ภายหลังการเรียนการสอน นิสิตมีทักษะทางนาฏศิลป์ไทยสูงการก่อนการเรียนการ
สอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช ั ้นป ีท ี ่  1/1 สาขาว ิชาการโรงแรม ว ิทยาล ัยการอาช ีพบางสะพาน  ผ ู ้ว ิจ ัยด  าเน ินการตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน Action Classroom Research แบบหนึ่งกลุ่มสอบวัด
ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ผู้วิจัยมีความเห็นที่จะเสนอ 3 ประเด็น คือ (1) ข้อเสนอแนะเชิง
ทฤษฎี (2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ (3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
5.3.1.1 ด้านการเรียนการสอน ควรพัฒนาผู้เรียนให้เกิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสร้างสรรค์ 
5.3.1.2 ด้านการวัดและประเมินผล ควรแจ้งผลการประเมินการเรียนให้ผู ้เรียนทราบ

พร้อมทั้งอธิบายค าตอบ เช่น เฉลยข้อสอบ เฉลยแบบฝึกหัด ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงชิ้นงาน 
5.3.1.3 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน 
5.3.1.4 ด้านสื ่อ และสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู ้ ควรสอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายและ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
5.3.1.5 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ควรมี เอกสาร ต ารา สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับค้นคว้าด้วยตนเอง มีความทันสมัย และมีจ านวนเพียงพอ 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2.1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรส่งเสริมและพัฒนาผู ้สอนให้สามารถใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.3.2.2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์

สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.3.1 ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ิมมากข้ึน 
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