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บทที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 ที่มาและความสำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 29 และมาตราที่ 24 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลกัน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี  

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลให้การส่ือสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถ
ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนและต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การที่มีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากมายทำให้เนื้อหาสาระมีมากเกินกว่าท่ีผู้เรียนจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด การสอนด้วยการ 
“พูด บอก เล่า” ของครูผู้สอน ก็ไม่สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้นำความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช้ันเรียนไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี ผู้สอนต้องปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้
ช้ีแนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสวงหาความรู้และประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ 
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (บัณฑิตทิพากร, 2550) 

การเรียนรู ้ที ่เน ้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู ้เร ียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู ้เร ียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
หลักการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียน
การสอนประเภทหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน โดย
ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู ้แก่ผู ้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและ
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กิจกรรมที่จะทำให้ผู ้เร ียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง  ๆ มากขึ้น และอย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนในช้ัน
เรียน  
 การจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ต้องมรีูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหส้นอง
ความต้องการของผู้เรยีนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) พนัธ
กิจหลักของผู้สอนระดบัอุดมศึกษานัน้ มีหน้าที่จดัการเรียนการสอน การท าวิจยั การบริการ
วชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ซึ่งแนวโน้มของการจดัการศกึษาในเรื่องการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยอาศยัปรชัญาการสอนและทฤษฎกีารเรยีนรู ้การพฒันา
สื่อประกอบการสอน และการวดัและประเมนิผล ในชัน้เรยีนวชิาภาษาไทยเพื่ออาชพี เนื่องจาก
นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ จงึมคีวามตอ้งการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น  จากการที่ผู้วิจัยได้สอนวิชา
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ พบว่านักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยวิธี
บรรยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงสังคมโลกท่ีจะนำไป
สู้การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและ
เช่ือมโยงองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลักการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning คือการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบ
แผนการสอนและกิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยครูต้องลดบทบาทในการ
สอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนในช้ันเรียน  
 การจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning ต้องมรีูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหส้นอง
ความต้องการของผู้เรยีนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545) พนัธ
กิจหลักของผู้สอนระดบัอุดมศึกษานัน้ มีหน้าที่จดัการเรียนการสอน การท าวิจยั การบริการ
วชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ซึ่งแนวโน้มของการจดัการศกึษาในเรื่องการจดัการ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยอาศยัปรชัญาการสอนและทฤษฎกีารเรยีนรู ้การพฒันา
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สื่อประกอบการสอน และการวดัและประเมนิผล ในชัน้เรยีนวชิาภาษาองักฤษในชวีติจรงิเพื่ออาชพี 
เนื่องจากนักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนยงัไม่เป็นทีน่่าพอใจ จงึมคีวามตอ้งการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนมากขึ้น จากการท่ีผู้วิจัยได้สอน
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงเพื่ออาชีพ พบว่านักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจัดการเรียน
การสอนโดยวิธีบรรยาย ส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
ทำให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ มีทัศนะคติท่ีดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
สังคมโลกท่ีจะนำไปสู้การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื ่อการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
     1.2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 20000-1201 ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
     การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
     1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร น ักเร ียนที ่ เร ียนในรายว ิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจร ิง  ของนักเร ียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งส้ิน 60 
คน 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวนท้ังส้ิน 29 คน 
     1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
            ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของของนักเรียนที่ได้รับการใช้สื่อการสอนแบบ 
active Learning  
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     1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 
ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ

การส่ือสารภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษา 
     1.4.4 ระยะเวลา 
            ผู้วิจัยใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1.5.1 การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ 
“ความรู้และทักษะ” ท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถจดจำ
ได้ดี และนาน 
     1.5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีวัดได้จากแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
     1.5.3 พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เกี่ยวกับการให้ความ
ร่วมมือ ความต้ังใจ ความรับผิดชอบ การวางตน ความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติ  
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.6.1 นักเรียนมีทักษะการอ่านการส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 
1.6.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญช ีวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 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 
การส่ือสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม

หรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยต้ังใจ และไม่ต้ังใจ โดยท่ีแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน องค์ประกอบของการ
สื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ข้อมูลข่าวสาร (Message) สื ่อในช่องทางการสื่อสาร 
(Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) ความเข้าใจและการตอบสนอง 

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้คำพูดและ
ภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่างเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรม และสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้แก่ 

- ทักษะการฟัง (Listening Skills) การฟัง คือ การได้ร ับสารที ่ส่งมา และทำความเข้าใจ
ความหมายของสารที่รับมาได้อย่างเข้าใจตรงกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน พัฒนาความรู้ และ
ช่วยให้พูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการอ่าน (Reading Skills) การอ่าน คือ การรู้ สังเกต และทำความเข้าใจความหมาย
ของทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิด ช่วยหาคำตอบ และช่วย
พัฒนาทางด้านอารมณ์ 

- ทักษะการพูด (Speaking Skills) การพูด คือ การส่งสารโดยใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รับสารแล้วเกิดความเข้าใจในสารนั้น ๆ ช่วยให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง สร้างสรรค์ ช่วย
ให้รู้สึกดี และช่วยโน้มน้าวจิตใจ 
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- ทักษะการเขียน (Writing Skills) การเขียน คือ การใช้ภาษาเพื่อสื่อสารถึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์ต่าง ๆ จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน สร้างความเข้าใจ ช่วยเล่าเรื่อง อธิบาย ถ่ายทอด 
และบันทึกข้อมูล ช่วยพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์ 

กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) 
กระบวนการสื่อสาร โดยทั่วไปเริ ่มต้นจากผู ้ส่งข่าวสาร (Sender) ทำหน้าที ่เก็บรวบรวม

แนวความคิดหรือข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เมื ่อต้องการส่งข่าวไปยังผู ้รับข่าวสาร ก็จะแปลง
แนวความคิด หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร น้ำเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า
ข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู ้ร ับข่าวสาร (Receivers) ผ่าน
สื่อกลาง (Media) ในช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับข่าวสารเมื่อได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส 
(Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมีปฏิกิริยา
ตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสาร ซึ่งอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การปฏิเสธ หรือการนิ่ง
เงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสาร อาจจะไม่ถึงผู ้รับข่าวสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือ
ข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการสื่อสารย่อมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง
(Noise or Interferes) ได้ทุกขั้นตอนของการส่ือสาร 
 กระบวนการสื ่อสาร  มีหลายร ูปแบบ ที ่ใช ้บ ่อยได้แก ่การสื ่อสารโดยใช้เส ียง (Voice 
Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็น
รูปแบบหนึ่งของการส่ือสารโดยเสียง กระบวนการส่ือสารอีกแบบ ท่ีใช้มากและสำคัญกว่าการใช้เสียงคือ
การส่ือสารด้วยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า ท่าทาง 
การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล วิธีการสื่อสารด้วยภาษากาย สามารถสะท้อน
คว าม ค ิ ด แ ละ คว าม ร ู ้ ส ึ ก ภ า ย ใน ข อ งผ ู ้ ส ่ ง ส า ร ไ ด ้ อ ย ่ า ง เ ท่ี ย ง ต ร ง ก ว ่ า ก า ร ใ ช ้ ค ำพู ด 
ในปัจจุบันมีการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การสื่อสารผ่านทางตัวหนังสือ (การเขียนจดหมาย 
เขียนข่าว หรือเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง  ๆ ) การสื่อสารโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-mail Website) อีกรูปแบบหนึ่งคือ การสื่อสารผ่านงานศิลป์ (การวาดภาพ งานปั้น 
และดนตรี การส่ือสารนั้นบางส่วนก็มีลักษณะเป็น one way communication เช่น การเขียนจดหมาย 
การเขียนบทความลงในส่ิงพิมพ์ ภาพวาด บางส่วนก็กึ่ง ๆ one way และ two way communication 
เช่น การสื่อสารโต้ตอบกันผ่าน website ที่แต่ละฝ่ายติดต่อกันผ่านข้อความบนหน้าคอมพิวเตอร์ โดย
อาจมีภาพและเสียงประกอบ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในกลุ่มนี้ มีข้อจำกัดหลายอย่าง ยากต่อการส่ือ
ความเข้าใจกันได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับการส่ือสารสองทางโดยการใช้เสียงและภาษากายประกอบ 
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 สรุป ทักษะการส่ือสาร คือการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของข้อมูลต่าง ๆ ท้ังท่ีอยู่
ในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทักษะการส่ือสารนี้เปรียบเหมือนตัวเช่ือมประสานความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ช่วยให้สามารถส่ือสารใหเ้ข้าใจตรงกัน  
 

2.2 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning 
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที ่ได้จากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู ้เรียนมีโอกาส ลงมือ
กระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ผู ้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโต้ตอบและการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการ
ประเมินค่า 

การเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้
อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive Learning) เพราะ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ 
โดยสามารถเก็บและจำส่ิงท่ีผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน ส่ิงแวดล้อม การ
เรียนรู้ที ่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจำ ในระบบความจำระยะยาว (Long Term 
Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณท่ีมากกว่า ระยะยาวกว่า 

กรวยแห่งการเรียนรู้นี้ได้แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบต้ังรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจำได้ในส่ิงท่ีเรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมอื่นในขณะท่ีครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เพียง 20% หากในการเรียนการ
สอนผู้เรียนมีโอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% 

- การเรียนรู้ท่ีผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต  
จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนำผู้เรียนไปทัศนะศึกษาหรือศึกษาดูงาน ก็ทำให้ผลการเรยีนรู้
เพิ่มขึ้นเป็น 50% 

2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการ
ส่ือสาร ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น 70% 

- การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ท้ังมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มี 
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การเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน   
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
- เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และ

ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
- ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
- ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

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

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา

(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมี
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิด
ขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการ
เรียนรู ้ ทำให้การเรียนรู ้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่ น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) 

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

2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์

ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน  
5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู ้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้

จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการ

ความคิดรวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

 

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ต้องจัดให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและ
เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน (Richard E. Mayer. 2004) 

1. จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี
กับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมท้ัง
กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
 4. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ังในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
7. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของท่ีผู้เรียน 
สรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนที่ เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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2.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอก

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

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู ้เรียนคิดเกี ่ยวกับประเด็นที่กำหนดแต่ละคน ประมาณ 2 - 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 6 คน 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีท่ีมีปัญหา 

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้สอนนำเกมเข้าบูรณาการใน
การเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือขั้นการ
ประเมินผล 

5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ดูวีดีโอ 5 - 20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีได้ดู อาจโดยวิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียน หรือการร่วมกันสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้
นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาแล้ว 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีอิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกำหนดหัวข้อท่ีต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้
ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกว่าการสอน
แบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem-based 
learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
ได้อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู ้เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
แนวทางแก้ปัญหาภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนท้ังหมด 
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10. การเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกท่ีเขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว 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. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้เทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

3. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ี

เขาได้กระทำลงไป 

4. ผู้สอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ดว้ย
ตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 
 

บทบาทของครูผู้สอน 
1. ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน

การพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
2. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และ

กิจกรรม 
3. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโต้ตอบ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 
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4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วม
ในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 

5. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้                    

ท่ีหลากหลาย 
 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)  

- การเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 

- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 

- การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning)   

- การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning)  
อย่างไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน 

คือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ข้อพึงระมัดระวัง 
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษาท่ี

เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้รับมาใหม่
ด้วยการนำไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังมีมิติของกิจกรรมท่ี
เกี ่ยวข้องอยู่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมด้านการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Activity)  ผู้นำไปใช้อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบนี้ คือรูปแบบที่เน้นความ
ตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม โดยเข้าใจว่าความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมจะทำให้เกิดความ
ต่ืนตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดไปเอง จึงเป็นท่ีมาของการประยุกต์ใช้ผิด ๆ ว่าให้ผู้สอนลดบทบาทความ
เป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการหลักสูตร โดยปล่อยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียนด้วยกันเองตาม
ยถากรรม โดยผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ พัฒนามิติด้านการรู้คิด (Bonwell, Charles C.,1991) 
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2. ความตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด
เสมอไป การที่ผู้สอนให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึกปฏิบัติและ
การอภิปรายในกลุ่มของผู้เรียนเอง โดยไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านการรู้คิด เช่น ก ารลำดับ
ความคิดและการจัดองค์ความรู้ จะทำให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

3. กรณีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่ให้ผู ้เรียนทำกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเองนี้ ไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ตามลำดับข้ันการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จะ
เหมาะกับการพัฒนาในขั้น การทำความเข้าใจ การนำไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ข้ึนไปมากกว่าขั้น
ให้ข้อมูลความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอาเทคนิค
หรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตและถือเป็นการจัดการเรียนรู้ประเภท
หนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 
 

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 เมื่อใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ทั้งใน
ด้านการทำงานเป็นกลุ่มของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน จากการสังเกตและประเมินของผู้สอน และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อีกท้ังนักศึกษายังเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงควรนำการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย น่าสนใจ และมี
ความสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  

จิราภรณ์ พิมใจใส และคณะ (2553) ได้สรุปการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ไว้ว่า การใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความสามารถในการเรียนรู้
หลักการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องจากรูปแบบการเรียนการ
สอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีแบบ
แผนในการจัดกิจกรรม ใช้กลวิธีแบบต่าง ๆ สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ใน
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กระบวนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความรู้จะเกิดจากผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในบริบททาง
สังคม โดยเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเอง    
 วีรียา และเยาะ (2557) ได้สรุปการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ท่ี
สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด ไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อน
เรียนกับหลังเรียนที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เนื่องมาจากแบบทดสอบนักศึกษามีความเข้าใจ 
ผู้เช่ียวชาญให้คำแนะนำเป็นอย่างดี  
 สรุป เมื่อใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้ว ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ท้ังในด้านการทำงานเป็น
กลุ่ม การแสดงความคิดเห็น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเกิดความ
พึงพอใจในการเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ สามารถส่งเสริม
ความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ
สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวจิัย 

 
การพัฒนาทักษะการอ่านการสื ่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื ่อการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที ่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สาขาวิชาการบัญชี รวมจำนวนทั้งส้ิน 
60 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน
ท้ังส้ิน 29 คน 
 

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  (Action Classroom Research) 
ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากการใช้สื่อการสอน
แบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความอดทน ความ

กระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความมีน้ำใจ 
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3.3 แบบทดสอบวัดความรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หลังจากการใช้ส่ือ
การสอนแบบ Active Learning 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้สื่อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผู้วิจัยทำแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นหน่วยย่อย และ
ดำเนินการวิจัยโดยกำหนดให้หน่วยย่อยท่ี 1 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามปกติ และในหน่วยย่อยท่ี 2 ใช้ส่ือ
การสอนแบบ Active Learning เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
ท้ังสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 คน ข้อสอบท้ังหมด 20 ข้อ 
 3.4.2 ผู ้วิจัยดำเนินการสอนโดยใช้วิธ ีการสอนแบบปกติ และใช้สื ่อการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นักเรียนทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม จำนวน 20 ข้อ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ท้ังสองหน่วย ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 11.5 (Statistical Product 
and service Solutions) หาค่าความถ่ีร้อยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Mean) สำหรับหาคะแนนเฉลี ่ย และคะแนนเฉลี ่ยรวม ค่าเบี ่ยงแบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สำหรับวัดการกระจายของข้อมูล ค่า t-test (One-way ANOVA) สำหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปร  
 

สูตรค่าความถ่ีร้อยละ  

      สูตร P = f x 100 
                                             n 
      เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

         f แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็น 

         n แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

 



18 

 

 

สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
สูตร  x̅ = ∑x 

     n 
 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 
 

 


