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หัวข้อชื่อเรื่องงานวิจัย  :   การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  โดยการใช้สื่อการสอนแบบ 

Active  Learning  ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 

2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ผู้วิจัย        :   กัลยา   ผากาเกตุ 

ปีการศึกษา        :   2564 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยในช้ันเรียนฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้

สื่อการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 38 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความ

รับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความอดทน ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความมีน้ำใจ 

แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้สื่อการสอน

แบบ Active Learning สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อการสอนแบบ Active 

Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำ

คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรมการเร ียน

กระบวนการกลุ ่ม มาหาค่าเฉลี ่ย ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม และ

ค่าสถิติ ผลการวิจัย พบว่า 

1. นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการทำงานอยู่ใน

ระดับดีทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม ความรับผิดชอบ การมีสัมพันธภาพ และการ

แสดงความคิดเห็น 

2. จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ จำนวน 

20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.75 คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่า
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คะแนนรวมเฉล่ีย เท่ากับ 10.55 คะแนน และ ผลจากการสร้างและพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างช้ันเรียน และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 5.65 

คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉล่ีย เท่ากับ 15.61 คะแนน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทำวิจัยฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน ขอขอบคุณท่านเจ้าของเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัย  ขอขอบพระคุณผู้บริหาร 

คณะครู และเจ้าหน้าที ่  ว ิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที ่ให ้ความช่วยเหลือในการค้นคว้า

เอกสารอ้างอิง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดทำวิจัยครั้งนี้ 

อนึ่ง ผู้จัดทำหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั ้งหมดนี้      

ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็นนี้ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน สำหรับข้อบกพร่อง

ต่าง ๆ   ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีท่ีจะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่าน

ท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

                                                                                                     ผู้จัดทำ 

กัลยา   ผากาเกตุ 
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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 และมาตราท่ี 24 ท่ีกล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ได้เรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียน และจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล
สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนและต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การท่ีมีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องมากมายทำให้เนื้อหาสาระมีมากเกินกว่าท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด การสอน
ด้วยการ “พูด บอก เล่า” ของครูผู้สอน ก็ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ท่ีได้จากการเรียนใน
ชั้นเรียนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธ ีการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี ผู ้สอนต้องปรับบทบาทจากผู้
ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ช้ีแนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (บัณฑิต
ทิพากร, 2550) 

การเรียนรู้ที ่เน ้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู ้เร ียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการ
เรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
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ปัจจุบัน โดยครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู ้แก่ผู ้เร ียนโดยตรง แต่ไปเพิ่ม
กระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปราย
กับเพื่อนในช้ันเรียน  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนอง
ความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) พันธกิจ
หลักของผู้สอนระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อประกอบการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในช้ันเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความ
สนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น จากการที่ผู้วิจัยได้สอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ พบว่า
นักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการ
สอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มี
ทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่จะนำไปสู้การสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning คือการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้
ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอน
ประเภทหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยครูต้อง
ลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะ
ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนในช้ันเรียน  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ต้องมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนอง
ความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลได้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) พันธกิจ
หลักของผู้สอนระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย การบริการวิชาการ และ
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การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแนวโน้มของการจัดการศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อประกอบการสอน 
และการวัดและประเมินผล ในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เนื่องจากนักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความ
สนใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนมากขึ้น จากการท่ีผู้วิจัยได้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ พบว่า
นักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการ
สอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ 
มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่จะนำไปสู้การสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
     1.2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
     1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร นักเรียนที ่เร ียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีว ิตจริง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
รวมทั้งส้ิน 52 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวนท้ังส้ิน 38 คน 
     1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
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            ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนที่ได้รับการใช้สื่อการสอนแบบ 
active Learning  
 
     1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การส่ือสารภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษา 
     1.4.4 ระยะเวลา 
            ผู้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

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

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.6.1 นักเรียนมีทักษะการอ่านการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 
1.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 

2.1 ทักษะการส่ือสาร 
2.2 ทฤษฎกีรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning  
2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทักษะการสื่อสาร 
การสื่อสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยต้ังใจ และไม่ต้ังใจ โดย
ที่แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน องค์ประกอบ
ของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ข้อมูลข่าวสาร (Message) สื่อในช่องทางการ
ส่ือสาร (Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ความเข้าใจและการตอบสนอง 

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

- ทักษะการฟัง (Listening Skills) การฟัง คือ การได้รับสารที่ส่งมา และทำความเข้าใจ
ความหมายของสารท่ีรับมาได้อย่างเข้าใจตรงกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน พฒันาความรู้ และ
ช่วยให้พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการอ่าน (Reading Skills) การอ่าน คือ การรู้ สังเกต และทำความเข้าใจความหมาย
ของทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิด ช่วยหาคำตอบ และช่วย
พัฒนาทางด้านอารมณ์ 
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- ทักษะการพูด (Speaking Skills) การพูด คือ การส่งสารโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รับสารแล้วเกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ช่วยให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้างสรรค์ ช่วย
ให้รู้สึกดี และช่วยโน้มน้าวจิตใจ 

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

 
กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) 
กระบวนการสื่อสาร โดยทั่วไปเริ ่มต้นจากผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ทำหน้าที่เก็บรวบรวม

แนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื ่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับข่าวสาร ก็จะแปลง
แนวความคิด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร น้ำเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า
ข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู ้รับข่าวสาร (Receivers) ผ่าน
ส่ือกลาง (Media) ในช่องทางการส่ือสาร (Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับข่าวสารเมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส 
(Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการ
นิ่งเงียบก็เป็นได้ ท้ังนี้ข่าวสารท่ีถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสาร อาจจะไม่ถึงผู้รับข่าวสารท้ังหมดก็เป็นได้ หรือ
ข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการส่ือสารย่อมมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตัวแทรกแซง
(Noise or Interferes) ได้ทุกขั้นตอนของการส่ือสาร 
 กระบวนการสื ่อสาร มีหลายรูปแบบ ที ่ใช้บ่อยได้แก ่การสื ่อสารโดยใช้เส ียง (Voice 
Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการส่ือสารโดยเสียง กระบวนการส่ือสารอีกแบบ ท่ีใช้มากและสำคัญกว่าการใช้เสียง
คือการสื่อสารด้วยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การเคล่ือนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล วิธีการส่ือสารด้วยภาษากาย สามารถ
สะท้อนความคิดและความร ู ้ ส ึกภายในของผ ู ้ ส ่ งสารได ้อย ่ างเ ท่ี ยงตรงกว ่ าการใช ้ คำพู ด 
ในปัจจุบันมีการส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่น การส่ือสารผ่านทางตัวหนังสือ (การเขียนจดหมาย 
เขียนข่าว หรือเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) การสื่อสารโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-mail Website) อีกรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารผ่านงานศิลป์ (การวาดภาพ งานปั้น 
และดนตรี การสื ่อสารนั้นบางส่วนก็มีลักษณะเป็น one way communication เช่น การเขียน
จดหมาย การเขียนบทความลงในสิ ่งพิมพ์ ภาพวาด บางส่วนก็กึ ่ง  ๆ one way และ two way 
communication เช่น การสื่อสารโต้ตอบกันผ่าน website ที่แต่ละฝ่ายติดต่อกันผ่านข้อความบน
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หน้าคอมพิวเตอร์ โดยอาจมีภาพและเสียงประกอบ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในกลุ่มนี้ มีข้อจำกัด
หลายอย่าง ยากต่อการสื่อความเข้าใจกันได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับการสื่อสารสองทางโดยการใช้
เสียงและภาษากายประกอบ 
 สรุป ทักษะการส่ือสาร คือการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของข้อมูลต่าง ๆ ท้ังท่ี
อยู ่ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทักษะการสื ่อสารนี ้เปรียบเหมือนตัวเชื ่อมประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ช่วยให้สามารถส่ือสารใหเ้ข้าใจตรงกัน  
 

2.2 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning 
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ

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

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้
ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) 
เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับ
ความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที ่ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำ ในระบบความจำระยะยาว 
(Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า ระยะยาวกว่า 

กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบต้ังรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยท่ีผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20% หากในการเรียน
การสอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% 

- การเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต  
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนะศึกษาหรือศึกษาดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นเป็น 50% 

2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์สิ ่งต่าง ๆ และ
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พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะ
การส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70% 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี 
การเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

 สรุป ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบต้ังรับ คือการ
การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ฟังคำบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของนักเรียน   
 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา

(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที ่ม ีครูผู ้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู้ขึ ้น โดย
กระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับ
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จากกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) 

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

นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนท้ังในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้

จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร 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 

2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
 4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 



14 

 

 

6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ
กิจกรรม 

7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของท่ีผู้เรียน 
สรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดให้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

2.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอก

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

1. การเรียนรู้แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคน ประมาณ 2 - 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 6 คน 

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

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ท้ังในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้น
การประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนได้ดูวีดีโอ 5 - 20 นาที แล้วให้ผู ้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด
เกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือการร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนได้
นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว 

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

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

10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมท้ังเสนอ
ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ 

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

 

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้ความเช่ือพื้นฐาน คือ 
    - การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
    - แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจาก 
ผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีเขาได้กระทำลงไป 

4. ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
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บทบาทของครูผู้สอน 
1. ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการ

ในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
2. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ

กิจกรรม 
3. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเล่ือนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
5. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                    

ท่ีหลากหลาย 
 7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของผู้เรียน 

 

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ครอบคลุม

วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 

- การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 

- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)   

- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

-  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  

- การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 

- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)   

- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)  
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน 

คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ข้อพึงระมัดระวัง 
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษา

ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมา
ใหม่ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวท่ีผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมท่ี
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เกี่ยวข้องอยู่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Activity)  ผู้นำไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคล่ือน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบท่ีเน้นความ
ต่ืนตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม โดยเข้าใจว่าความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะทำให้เกิดความ
ต่ืนตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดไปเอง จึงเป็นท่ีมาของการประยุกต์ใช้ผิด ๆ ว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความ
เป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเองตาม
ยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด (Bonwell, Charles C.,1991) 

2. ความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความต่ืนตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การท่ีผู้สอนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและ
การอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น การลำดับ
ความคิดและการจัดองค์ความรู้ จะทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

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

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที ่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอา
เทคนิคหรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการ
จัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์
ความรู้ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตและถือเป็นการจัดการ
เรียนรู้ประเภทหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 ท้ัง
ในด้านการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน จากการสังเกตและประเมินของผู้สอน และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกท้ังนักศึกษายังเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงควร
นำการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย 
น่าสนใจ และมีความสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
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จิราภรณ์ พิมใจใส และคณะ (2553) ได้สรุปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ไว้ว่า การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความสามารถในการ
เรียนรู้หลักการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ 
โดยมีแบบแผนในการจัดกิจกรรม ใช้กลวิธีแบบต่าง ๆ สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ในกระบวนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความรู้จะเกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
ในบริบททางสังคม โดยเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง    
 วีรียา และเยาะ (2557) ได้สรุปการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ท่ี
สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนท่ีสอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เนื่องมาจากแบบทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจ 
ผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำเป็นอย่างดี  
 สรุป เมื่อใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ท้ังในด้านการทำงาน
เป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเกิด
ความพึงพอใจในการเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 

 

 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวจิัย 

 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 ปี

การศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมจำนวนท้ังส้ิน 77 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน
ท้ังส้ิน 38 คน 
 

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั ้นเรียน  (Action Classroom 
Research) ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการใช้
ส่ือการสอนแบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความอดทน 

ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความมีน้ำใจ 
3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้

ส่ือการสอนแบบ Active Learning 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นหน่วยย่อย และ
ดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยท่ี 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และในหน่วยย่อยท่ี 2 ใช้
สื่อการสอนแบบ Active Learning เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลัง
เรียนท้ังสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน ข้อสอบท้ังหมด 20 ข้อ 
 3.4.2 ผู ้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้สื ่อการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 
 

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

สูตรค่าความถ่ีร้อยละ  

      สูตร P = f x 100 
                                             n 
      เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

         f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็น 

         n แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

 

สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
สูตร  x̅ = ∑x 

     n 
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 เมื่อ x̅ แทน ค่าเฉล่ีย 
  ∑x แทน ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
  n แทน จำนวนของข้อมูล 
 

สูตรคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สูตร S.D.  = √n∑x2 − (∑x)2 

            n(n-1) 

 เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  x แทน คะแนนในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง 

n-1 แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

(∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 
 
โดยกำหนดให้ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51 - 4.50 อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51 - 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51 - 2.50 อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 - 1.50 อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
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บทที่ 4 
สรุปผลการวิจัย 

 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action 
Classroom Research) ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
หลังจากการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) โดย
เสนอผลในรูปแบบของข้อความ ตาราง แปลผลข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
คะแนนเฉล่ียรวม ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่า t-test ผู้วิจัยได้ดำเนินการและนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน โดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต คะแนนเฉล่ียรวม ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
ค่า t-test เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 คน และนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  
   

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน พบว่าผู้เรียนมี
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 2 ที่ใช้สื่อการสอนแบบ 
Active Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียน
ตามปกติ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถาม 
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ผู้วิจัยได้จำแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ไว้ดังนี้ คือ จำแนกตามเพศ โดยมี
รายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางแสดงจำนวน และค่าร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 7 18.42 
หญิง 31 81.58 

รวมทั้งส้ิน 38 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 38 คน เพศชาย 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 เพศหญิง จำนวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 
 

ตารางท่ี 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

 
ลำดับท่ี 

 

หน่วยย่อยท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
หน่วยย่อยท่ี 2 ใช้ส่ือการสอนแบบ 
                   Active Learning 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
1 6 8 8 15 
2 6 7 7 17 
3 4 8 6 14 
4 5 8 6 15 
5 6 6 6 16 
6 4 8 5 14 
7 2 6 6 17 
8 6 10 7 15 
9 3 12 5 17 
10 3 9 5 15 
11 3 9 7 15 
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ตารางท่ี 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
(ต่อ) 
 

 
ลำดับท่ี 

 

หน่วยย่อยท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
หน่วยย่อยท่ี 2 ใช้ส่ือการสอนแบบ 
                   Active Learning 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
12 4 14 6 17 
13 3 12 7 17 
14 5 13 6 18 
15 6 10 7 17 
16 5 8 6 15 
17 6 6 6 16 
18 4 8 5 12 
19 3 12 7 17 
20 5 13 6 18 
21 6 10 7 17 
22 5 8 6 15 
23 6 6 6 16 
24 4 8 5 14 
25 5 8 6 15 
26 6 6 6 16 
27 4 8 5 14 
28 2 6 6 17 
29 7 11 7 15 
30 6 10 8 14 
31 7 12 7 13 
32 8 10 6 14 
33 3 12 5 17 
34 3 9 5 15 
35 3 9 7 15 
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36 3 12 5 17 
37 3 9 5 15 
38 3 9 7 15 
รวม 97 208 133 336 
เฉล่ีย 4.90 10.23 6.66 22.71 

ร้อยละ 23.80 47.52 31.90 80.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

ในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย

การอาชีพบางสะพาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของหน่วยย่อยท่ี 1 โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ และหน่วยย่อยที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื ่อการสอนแบบ Active 

Learning สร ุปได้ว ่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนหลังการใช้สื ่อการสอนแบบ Active Leaning มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร การวิเคราะห์คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการทดสอบเก็บคะแนนครั้งแรก และครั้งหลังของกลุ่มทดลอง โดยการ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้งสองครั้ง โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของกลุ่มทดลอง

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  และพบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ

หน่วยย่อยที่ 2 ที่ใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

ของหน่วยย่อยที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนตามปกติ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การพัฒนาทักษะการอ่านการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื ่อการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สามารถสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษโดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning และ
เพื ่อเพ ิ ่มผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน ในรายว ิชาภาษาอังกฤษในช ีว ิตจร ิง ของนักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 
      

วิธีดำเนินการวิจัย 
5.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
1 ในการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  รวมทั้งส้ิน 38 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวนทั้งส้ิน 
38 คน 
 

5.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1.3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
   5.1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความ

อดทน ความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความมีน้ำใจ 
   5.1.3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจาก

การใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
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5.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นหน่วยย่อย 
และดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยท่ี 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และในหน่วยย่อยท่ี 
2 ใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนท้ังสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน ข้อสอบท้ังหมด 20 ข้อ 
 3.4.2 ผู ้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้สื ่อการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
   5.1.3.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ 
   5.1.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ และทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิเคราะหด้์วยการหา ค่าเฉล่ีย x̄  และหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    

5.1.4 สรุปผลการวิจัย 
   การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
   5.1.4.1 ข้อมูลทั่วไปของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 38 คน  
  5.1.4.2 ผลจากการจัดรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยใช้การ

สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียนทั้งหมด และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 คะแนน คะแนน
ก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉล่ีย เท่ากับ 4.52 คะแนน คะแนนหลังเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉล่ีย เท่ากับ 
12.00 คะแนน  
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   5.1.4.3 ผลจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื ่อการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด มีประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างชั้นเรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จำนวน 20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉล่ีย เท่ากับ 5.76 คะแนน คะแนนหลัง
เรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 17.72 คะแนน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติ 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ส่งผลถึง 1) ประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบมีส่วน
ร่วม Active Learning 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนการ
สอนแบบมีส่วนร่วม Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 30 กำหนดให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546 : 14 ; ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 1 – 3) 

ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ท่ีผู้วิจัยได้สรุปมาแล้วข้างต้น และมีประเด็นท่ีน่าสนใจ สมควรนำมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
 

5.2.1  ประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบ Active Learning พบว่า สื่อการสอนแบบ Active 
Learning ที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ  
31.84/79.73 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน คะแนนเฉล่ีย 
31.84 และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 79.73 แสดงว่าสื่อการสอน
แบบ Active Learning ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ทั ้งนี้ 
เนื่องจากส่ือการสอนแบบ Active Learning ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ได้ผ่านกระบวนการ และ
ขั้นตอนในการจัดทำอย่างมีระบบ และได้ศึกษาวิธีการจัดทำสื่อการสอนแบบ Active Learning ท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร คู่มือ วิธีการเขียนเอกสาร จากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการสอนแบบ Active 
Learning นำผลการวิเคราะห์มาเป็นกรอบกำหนดเนื้อหา เพื่อนำมาสร้างเป็นส่ือการสอนแบบ Active 
Learning และสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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5.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อการสอนแบบ 
Active Learning พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนท่ีใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ และจากการทดสอบด้วยค่า (t-test) พบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนเมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.67 คะแนน และคะแนน
สอบหลังเรียนเมื่อใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.43 คะแนน แสดงว่าเมื่อ
ใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ แสดงว่า โดยรวม นักเรียนมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น  

 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 2 สาขาวิชา   
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยดำเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน Action Classroom Research แบบหนึ่งกลุ่มสอบวัดความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ผู้วิจัยมีความเห็นที่จะเสนอ 3 ประเด็น คือ (1) ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี (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

พร้อมท้ังอธิบายคำตอบ เช่น เฉลยข้อสอบ เฉลยแบบฝึกหัด ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงช้ินงาน 
5.3.1.3 ด้านคุณลักษณะอาจารย์ การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้สอน 
5.3.1.4 ด้านสื ่อ และสิ ่งสน ับสนุนการเรียนรู ้  ควรสอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายและ

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
5.3.1.5 ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ควรมี เอกสาร ตำรา ส่ือ อุปกรณ์ สำหรับค้นคว้าด้วยตนเอง มีความทันสมัย และมีจำนวนเพียงพอ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2.1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรส่งเสริมและพัฒนาผู ้สอนให้สามารถใช้

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.3.2.2 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรมีการนำกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน หร ือ Problem-based Learning (PBL) และกระบวนการเร ียนร ู ้แบบปฏิบ ัต ิการ หรือ 
Laboratory Method เข้ามาผสมผสานและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแทนการบรรยาย 
(Lecture) 

5.3.2.3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์
สาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายบริหารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 ควรนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ไปทดลองใช้กับ

นักเรียนในระดับสาขาวิชาอื่นๆ 
5.3.3.2 ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพิ่มมากขึ้น 
 

 


