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บทคัดย่อ 

งานวิจยัในชั้นเรียนฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการ

ใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย

เป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยั

การอาชีพบางสะพาน จ านวน 38 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นความ

รับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความอดทน ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความมี

น ้ าใจ แบบทดสอบวดัความรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากการใช้ส่ือ

การสอนแบบ Active Learning สมมติฐานที่ตั้งไว ้คือ ผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนโดยใช้ส่ือการสอน

แบบ Active Learning มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยน าคะแนนที่ไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินพฤติกรรม

การเรียนกระบวนการกลุ่ม มาหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของคะแนนเต็ม และ

ค่าสถิติ ผลการวิจยั พบว่า 

1. นักเรียนมีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษมากขึ้น โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการท างานอยู่

ในระดบัดีทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก ่การเขา้ร่วมกิจกรรม ความรับผิดชอบ การมีสัมพนัธภาพ และการ

แสดงความคิดเห็น 
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2. จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

จ านวน 20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 4.75 คะแนน คะแนนหลงัเรียนมี

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 10.55 คะแนน และ ผลจากการสร้างและพฒันา รูปแบบการเรียนการ

สอนรายวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียน และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ จากแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 5.65 

คะแนน คะแนนหลงัเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 15.61 คะแนน ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการ

จดัการเรียนการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้
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กิตติกรรมประกาศ 

การจดัท าวิจยัฉบบัน้ี ไดรั้บความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากนักเรียนระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพาน ขอขอบคุณท่านเจา้ของเอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจยั  ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร 

คณะครู และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นคว้า

เอกสารอา้งอิง รวมถึงผูม้ีส่วนร่วมและให้การสนบัสนุนในการจดัท าวิจยัคร้ังน้ี 

อน่ึง ผูจ้ดัท าหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดน้ี     

ให้แก่เหล่าคณาจารยท์ี่ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจยัเป็นน้ีประโยชน์ต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

และขอมอบความกตญัญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผูม้ีพระคุณทุกท่าน ส าหรับขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ   ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิ้จยัขอนอ้มรับผิดเพียงผูเ้ดียวและยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่าน

ที่ไดเ้ขา้มาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยัต่อไป 

                                                                                                     ผูจ้ดัท า 

                                                                                                      กลัยา   ผากาเกตุ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 และมาตราที่ 24 ที่กล่าวว่า การจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคญัที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั ไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง ผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่างสมดุลกนั ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลา ทุกสถานที่  

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงดว้ย
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลให้การส่ือสารไร้พรมแดน การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล
สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์ น้ีส่งผลให้ผู้เ รียนจ า เป็นต้องมี
ความสามารถในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนและตอ้งแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การที่มีองคค์วามรู้ใหม่ 
ๆ เกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองมากมายท าให้เน้ือหาสาระมีมากเกินกว่าที่ผูเ้รียนจะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้
หมด การสอนดว้ยการ “พูด บอก เล่า” ของครูผูส้อน ก็ไม่สามารถจะพฒันาผูเ้รียนให้น าความรู้ที่ได้
จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี ผูส้อนตอ้ง
ปรับบทบาทจากผูถ้่ายทอดความรู้ เป็นผูช้ี้แนะวิธีการคน้ควา้หาความรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
แสวงหาความรู้และประยกุต์ใช้ทกัษะต่าง ๆ สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (บณัฑิตทิพากร, 2550) 

การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประยุกต์ใช้ทักษะและเช่ือมโยงองค์ความรู้ น าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพใน
อนาคต หลกัการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนที่หลากหลายมาใชอ้อกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน Active Learning จึงถือเป็นการ
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จดัการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
ในยคุปัจจุบนั โดยครูตอ้งลดบทบาทในการสอนและการให้ขอ้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่าง  ๆ  มาก
ขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การ
อภิปรายกบัเพื่อนในชั้นเรียน  
 การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอ้งมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) พนัธกิจ
หลกัของผูส้อนระดบัอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จดัการเรียนการสอน การท าวิจยั การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงแนวโนม้ของการจดัการศึกษาในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอาศยัปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพฒันาส่ือประกอบการ
สอน และการวดัและประเมินผล ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เน่ืองจากนกัเรียนมีความสนใจ
ในการเรียนยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความตอ้งการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนมี
ความสนใจและมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น จากการที่ผูวิ้จยัไดส้อนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
พบว่านักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจดัการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย ส่งผลให้
นกัเรียนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัสนใจที่จะศึกษา
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาไทย ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียน
สนใจใฝ่รู้ มีทศันะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่จะน าไปสู้
การสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 

การเรียนรู้ที่เนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น
การจดัการเรียนการสอนแบบเนน้พฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประยกุตใ์ชท้กัษะ
และเช่ือมโยงองคค์วามรู้ น าไปปฏิบตัิเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต หลกัการ
จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือการน าเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
มาใชอ้อกแบบแผนการสอนและกิจกรรม กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริม
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน Active Learning จึงถือเป็นการจดัการ
เรียนการสอนประเภทหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงในยคุ
ปัจจุบนั โดยครูตอ้งลดบทบาทในการสอนและการให้ขอ้ความรู้แก่ผูเ้รียนโดยตรง แต่ไปเพ่ิม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่าง ๆ มาก
ขึ้น และอยา่งหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูด การเขียน การ
อภิปรายกบัเพื่อนในชั้นเรียน  
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 การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตอ้งมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้สนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนรายบุคคลได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) พนัธกิจ
หลกัของผูส้อนระดบัอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จดัการเรียนการสอน การท าวิจยั การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซ่ึงแนวโนม้ของการจดัการศึกษาในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยอาศยัปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพฒันาส่ือประกอบการ
สอน และการวดัและประเมินผล ในชั้นเรียนวิชาภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ เน่ืองจากนักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพฒันาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นกัเรียนมีความสนใจและมีทศันคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น จากการที่ผูวิ้จยัไดส้อนวิชาภาษาองักฤษ
เพื่ออาชีพ พบว่านักเรียนจะมีความสนใจในบทเรียนน้อยเมื่อจดัการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย 
ส่งผลให้นกัเรียนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียน จากประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัสนใจที่
จะศึกษาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning เพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงจะช่วย
ให้ผูเ้รียนสนใจใฝ่รู้ มีทศันะคติที่ดีต่อการเรียน จนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาที่เรียนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกที่จะ
น าไปสู้การสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 

1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1.2.1 เพือ่พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี 
ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
     1.2.2 เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565วิทยาลยัการอาชีพบาง
สะพาน 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
     การจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
     1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร นัก เ รียนที่ เ รียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด  ของนัก เ รียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งส้ิน 
52 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน จ านวนทั้งส้ิน 38 คน 
     1.4.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
            ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของของนักเรียนที่ได้รับการใช้ส่ือการสอน
แบบ active Learning  
 
     1.4.3 ขอบเขตของเนื้อหา 

ผู ้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษในรายวิชาภาษา 
     1.4.4 ระยะเวลา 
            ผูวิ้จยัใชเ้วลาในการด าเนินการวิจยัใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
     1.5.1 การใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผูเ้รียน หรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิหรือการลงมือท า 
“ความรู้และทักษะ” ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง การที่ผูเ้รียนได้
เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโตต้อบ และการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการ
มีปฏิสัมพนัธ์กับเพ่ือน ผูส้อน ส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง จะส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถจดจ าไดดี้ และนาน 
     1.5.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่วดัไดจ้ากแบบทดสอบที่ผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
     1.5.3 พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนที่พึงประสงค์ให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที่มุ่งพฒันาพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) เก่ียวกบัการให้
ความร่วมมือ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การวางตน ความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติ  
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.6.1 นกัเรียนมีทกัษะการอ่านการส่ือสารภาษาองักฤษมากขึ้น 
1.6.2 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชเ้ทคนิคการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

2.1 ทกัษะการส่ือสาร 
2.2 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning  
2.3 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.4 เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทักษะการส่ือสาร 
การส่ือสาร (communication) คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลาระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจ 
โดยที่แต่ละบุคคลที่เก่ียวข้องจะเป็นทั้ งผู ้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน และในเวลาเดียวกัน 
องค์ประกอบของการส่ือสาร ประกอบดว้ย ผูส่้งข่าวสาร (Sender) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) ส่ือใน
ช่องทางการส่ือสาร (Media) ผูรั้บข่าวสาร (Receivers) ความเขา้ใจและการตอบสนอง 

ทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าพูดและ
ภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอยา่งเหมาะสมกบัสภาพวฒันธรรม และสถานการณ์
ต่าง ๆ ไดแ้ก ่

- ทักษะการฟัง (Listening Skills) การฟัง คือ การได้รับสารที่ส่งมา และท าความเข้าใจ
ความหมายของสารที่รับมาไดอ้ยา่งเขา้ใจตรงกนั ช่วยให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั พฒันาความรู้ และ
ช่วยให้พูดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ทกัษะการอ่าน (Reading Skills) การอ่าน คือ การรู้ สังเกต และท าความเขา้ใจความหมาย
ของทั้งวจันภาษา และอวจันภาษา ช่วยสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิด ช่วยหาค าตอบ และช่วย
พฒันาทางดา้นอารมณ์ 

- ทกัษะการพูด (Speaking Skills) การพูด คือ การส่งสารโดยใช้วจันภาษา และอวจันภาษา 
เพ่ือให้ผูฟั้งไดรั้บสารแลว้เกิดความเขา้ใจในสารนั้น ๆ ช่วยให้ขอ้มูล สร้างความบนัเทิง สร้างสรรค์ 
ช่วยให้รู้สึกดี และช่วยโนม้นา้วจิตใจ 
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- ทกัษะการเขียน (Writing Skills) การเขียน คือ การใชภ้าษาเพื่อส่ือสารถึงความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และอารมณ์ต่าง ๆ จากผูเ้ขียนไปยงัผูอ้่าน สร้างความเขา้ใจ ช่วยเล่าเร่ือง อธิบาย ถ่ายทอด 
และบนัทึกขอ้มูล ช่วยพฒันาสติปัญญาและอารมณ์ 

 
กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) 
กระบวนการส่ือสาร โดยทั่วไปเร่ิมต้นจากผูส่้งข่าวสาร (Sender) ท าหน้าที่เก็บรวบรวม

แนวความคิดหรือขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เมื่อตอ้งการส่งข่าวไปยงัผูรั้บข่าวสาร ก็จะแปลง
แนวความคิด หรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งออกมาเป็นตวัอกัษร น ้าเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกว่า
ข่าวสาร (Massage) จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยงัผูรั้บข่าวสาร (Receivers) ผ่าน
ส่ือกลาง (Media) ในช่องทางการส่ือสาร (Communication Channels) ประเภทต่าง ๆ หรืออาจจะถูก
ส่งจากผูส่้งข่าวสารไปยงัผูรั้บข่าวสารโดยตรงก็ได ้ผูรั้บข่าวสารเมื่อไดรั้บข่าวสารแลว้จะถอดรหัส 
(Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงอยู่ในรูปขอความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การ
ปฏิเสธ หรือการน่ิงเงียบก็เป็นได ้ทั้งน้ีข่าวสารที่ถูกส่งจากผูส่้งข่าวสาร อาจจะไม่ถึงผูรั้บข่าวสาร
ทั้งหมดก็เป็นได ้หรือข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไป เพราะในกระบวนการส่ือสารย่อมมีโอกาสเกิด
ส่ิงรบกวน หรือตวัแทรกแซง(Noise or Interferes) ไดทุ้กขั้นตอนของการส่ือสาร 
 กระบวนการส่ือสาร มีหลายรูปแบบ ที่ใช้บ่อยได้แก่การส่ือสารโดยใช้เสียง (Voice 
Communication) เช่น การพูด การร้องเพลง การอุทาน การพูด (Verbal Communication) เป็น
รูปแบบหน่ึงของการส่ือสารโดยเสียง กระบวนการส่ือสารอีกแบบ ที่ใช้มากและส าคญักว่าการใช้
เสียงคือการส่ือสารดว้ยภาษากาย (Physical or non-verbal Communication) เช่น การแสดงสีหน้า 
ท่าทาง การเคลื่อนไหวร่างกาย การวางระยะห่างระหว่างบุคคล วิธีการส่ือสารดว้ยภาษากาย สามารถ
สะท้อนความคิดและความรู้สึกภายในของผู้ส่งสารได้อย่าง เที่ ยงตรงกว่าการใช้ค าพูด 
ในปัจจุบันมีการส่ือสารรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การส่ือสารผ่านทางตัวหนังสือ (การเขียน
จดหมาย เขียนข่าว หรือเขียนบทความในหนงัสือพิมพ ์วารสาร และส่ิงพิมพต่์าง ๆ ) การส่ือสารโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ (E-mail Website) อีกรูปแบบหน่ึงคือ การส่ือสารผ่านงานศิลป์ (การวาดภาพ 
งานป้ัน และดนตรี การส่ือสารนั้นบางส่วนก็มีลกัษณะเป็น one way communication เช่น การเขียน
จดหมาย การเขียนบทความลงในส่ิงพิมพ์ ภาพวาด บางส่วนก็ ก่ึง ๆ one way และ two way 
communication เช่น การส่ือสารโตต้อบกนัผ่าน website ที่แต่ละฝ่ายติดต่อกนัผ่านขอ้ความบนหน้า
คอมพิวเตอร์ โดยอาจมีภาพและเสียงประกอบ อย่างไรก็ตาม การส่ือสารในกลุ่มน้ี มีขอ้จ ากดัหลาย
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อยา่ง ยากต่อการส่ือความเขา้ใจกนัไดโ้ดยสมบูรณ์ เมื่อเทียบกบัการส่ือสารสองทางโดยการใช้เสียง
และภาษากายประกอบ 
 สรุป ทกัษะการส่ือสาร คือการท าความเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของขอ้มูลต่าง ๆ ทั้ง
ที่อยู่ในรูปแบบวจันภาษา และอวจันภาษา ทักษะการส่ือสารน้ีเปรียบเหมือนตัวเช่ือมประสาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงาน ช่วยให้สามารถส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั  
 

2.2 ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ The Cone of Learning 
การเรียนรู้ที่เนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนหรือการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการ

เรียนการสอนอย่างหน่ึง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติั หรือ การลงมือท าซ่ึง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็
เป็นความรู้ที่ไดจ้ากประสบการณ์ จากกระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผูเ้รียนมีโอกาส ลง
มือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการอ่านการเขียนการโตต้อบและการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และ
การประเมินค่า 

การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนสามารถรักษาผลการ
เรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเ รียนรู้ที่ผู ้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ (Passive 
Learning) เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่
เก่ียวข้องกบัความจ า โดยสามารถเก็บและจ าส่ิงที่ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพนัธ์กบั
เพ่ือน ผูส้อน ส่ิงแวดล้อม การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บความจ า ในระบบ
ความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยงัคงอยูไ่ดใ้นปริมาณที่มากกว่า ระยะ
ยาวกว่า 

กรวยแห่งการเรียนรู้น้ีไดแ้บ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 
1) กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning)  

- การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจ า ผูเ้รียนจะจ าไดใ้นส่ิงที่เรียนเพียง 20% 
- การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผูเ้รียนไม่มีโอกาสไดม้ีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมอื่นในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผูเ้รียนจะจ าไดเ้พียง 20% หากในการ
เรียนการสอนผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ห็นภาพประกอบดว้ยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็น 
30% 

- การเรียนรู้ที่ผูส้อนจัดประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียนเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การ
สาธิต  

จดันิทรรศการให้ผูเ้รียนไดดู้ รวมทั้งการน าผูเ้รียนไปทศันะศึกษาหรือศึกษาดูงาน ก็ท าให้ผลการ
เรียนรู้เพ่ิมขึ้นเป็น 50% 
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2) กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
- ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพนัธ์จนเกิดความรู้ 

ความเขา้ใจ น าไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ 
และพฒันาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ไดร่้วมอภิปราย ให้ฝึก
ทกัษะการส่ือสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นเป็น 70% 

- การน าเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบติัในสภาพจริง 
มี 

การเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ต่าง ๆ จะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% 
 

ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ที่เนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   
- ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้รียน 
- เป็นการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา การน า

ความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
- เป็นการจดัการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
- เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
- เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบูรณาการขอ้มูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ

หลกัการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
- ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ มีการสร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั 

และร่วมมือกนัมากกว่าการแข่งขนั 
- ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยัในการท างาน และการแบ่งหนา้ที่ความ

รับผิดชอบ 
- ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบตัิดว้ยตนเอง 

 สรุป ทฤษฎีกรวยแห่งการเรียนรู้ มี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ คือ
การการเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจ า ฟังค าบรรยาย และกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก ที่ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได ้โดยเป็นการจดัการเรียนรู้ที่
เนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของนกัเรียน   
 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้ือหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่มีครูผูส้อนเป็นผูแ้นะน า กระตุน้ หรืออ านวยความสะดวก ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดย
กระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผูเ้รียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากส่ิงที่ไดรั้บ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558) 

การจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2553)  
1. เป็นการเรียนการสอนที่พฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา และการ

น าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้ งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง

ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ร่วมมือกนัมากกว่าการแข่งขนั  
5. ผูเ้รียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผูเ้รียนจะเป็นผู้

จดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และ

หลกัการความคิดรวบยอด 
9. ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบตัิด้วย

ตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้รียน 

 

บทบาทของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ตอ้งจดั
ให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะทอ้นความต้องการในการพฒันา
ผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน (Richard E. Mayer. 2004) 

1. จดัให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการใน
การพฒันาผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 
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2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโตต้อบที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
ที่ดีกบัผูส้อนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 4. จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย 

6. วางแผนเก่ียวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหา และ
กิจกรรม 

7. ครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผูเ้รียน 
สรุป กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยจัดให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 

2.4 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นไดท้ั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ไดก้บันักเรียนทุกระดบั ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบ
กลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่ (McKinney, 2008) ไดเ้สนอตวัอยา่งรูปแบบหรือเทคนิค การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไดดี้ ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้รียนคิดเก่ียวกบัประเด็นที่ก  าหนดแต่ละคน ประมาณ 2 - 3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยน
ความคิดกบัเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้รียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้รียนไดท้ างานร่วมกบัผูอ้ื่น โดยจดัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 6 คน 

3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผูเ้รียน (Student-led review sessions) คือการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดท้บทวนความรู้และพิจารณาขอ้สงสัยต่าง ๆ  ในการปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 

4. การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูส้อนน าเกมเขา้บูรณาการ
ในการเรียนการสอน ซ่ึงใช้ไดท้ั้งในขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน การสอน การมอบหมายงาน และหรือ
ขั้นการประเมินผล 
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5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ดูวีดีโอ 5 - 20 นาที แล้วให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิด
เก่ียวกบัส่ิงที่ไดดู้ อาจโดยวิธีการพูดโตต้อบกนั การเขียน หรือการร่วมกนัสรุปเป็นรายกลุ่ม 

6. การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผูเ้รียนได้
น าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยนัแนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 

7. การเรียนรู้แบบผูเ้รียนสร้างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงที่ไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

8. การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project) คือการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผูเ้รียนก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน 
เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้างผลงาน และสะทอ้นความคิดในส่ิงที่ไดเ้รียนรู้ หรืออาจเรียกว่า
การสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(problem-
based learning) 

9. การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียน
ไดอ้่านกรณีตวัอย่างที่ตอ้งการศึกษา จากนั้นให้ผูเ้รียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
แนวทางแกปั้ญหาภายในกลุ่ม แลว้น าเสนอความคิดเห็นต่อผูเ้รียนทั้งหมด 

10. การเรียนรู้แบบการเขียนบนัทึก (Keeping journals or logs) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผูเ้รียนจดบันทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั รวมทั้งเสนอ
ความคิดเพ่ิมเติมเก่ียวกบับนัทึกที่เขียน 

11. การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว  (Write and produce a newsletter) คือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้วย บทความ ข้อมูล
สารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แลว้แจกจ่ายไปยงับุคคลอื่น ๆ 

12. การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด (Concept mapping) คือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้รียนออกแบบแผนผงัความคิด เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบ
ความคิด โดยการใชเ้ส้นเป็นตวัเช่ือมโยง อาจจดัท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม แลว้น าเสนอผลงาน
ต่อผูเ้รียนอื่น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนคนอื่นไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 

หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
 1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ภายใตค้วามเช่ือพ้ืนฐาน คือ 
    - การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย ์
    - แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั โดยผูเ้รียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผูรั้บความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  
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2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับผูเ้รียน  และ

ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั โดยใชเ้ทคนิคหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
3. เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนไดล้งมือกระท าและไดใ้ชก้ระบวนการคิดเก่ียวกบั

ส่ิงที่เขาไดก้ระท าลงไป 
4. ผูส้อนมีบทบาทอ านวยความสะดวกและจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อให้ผูเ้รียนสร้างความรู้

ดว้ยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Meaningful Learning) 
 
บทบาทของครูผู้สอน 
1. ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมต้องสะท้อนความ

ตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 
2. วางแผนเก่ียวกับเวลาในจดัการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหา และ

กิจกรรม 
3. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม การอภิปราย และการเจรจาโตต้อบ ที่ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูส้อนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความเลื่อนไหล มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
5. จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผูเ้รียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรู้                    
ที่หลากหลาย 
 7. ครูผูส้อนต้องใจกวา้ง ยอมรับความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นเของ
ผูเ้รียน 

 

รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้ที่เนน้บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน (Active Learning) ครอบคลุม

วิธีการจดัการเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น 
- การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) 
- การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)   
- การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
-  การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)  



18 
 

 

- การเรียนรู้ที่เนน้ทกัษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) 
- การเรียนรู้การบริการ (Service Learning) 
- การเรียนรู้จากการสืบคน้ (Inquiry-Based Learning)   
- การเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ (Discovery Learning)  
อยา่งไรก็ตาม รูปแบบ วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้เหล่าน้ี มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดเดียวกนั 

คือให้ผูเ้รียนเป็นผูม้ีบทบาทหลกัในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

ข้อพึงระมัดระวัง 
1. เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning มีรากฐานมาจากแนวคิดทางการศึกษา

ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Constructivist) โดยผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้จากขอ้มูลที่ไดรั้บมา
ใหม่ด้วยการน าไปประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาในอดีต นอกจากน้ียงัมีมิติของ
กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอยู่ 2 มิติ ได้แก่ กิจกรรมดา้นการรู้คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมดา้น
พฤติกรรม (Behavioral Activity)  ผูน้ าไปใชอ้าจเขา้ใจคลาดเคลื่อน ว่าการเรียนรู้แบบน้ี คือรูปแบบ
ที่เนน้ความตื่นตวัในกิจกรรมดา้นพฤติกรรม โดยเขา้ใจว่าความตื่นตวัในกิจกรรมดา้นพฤติกรรมจะ
ท าให้เกิดความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิดไปเอง จึงเป็นที่มาของการประยุกต์ใช้ผิด ๆ ว่าให้
ผู ้สอนลดบทบาทความเป็นผู้ให้ความรู้ลง เป็นเพียงผู้อ  านวยความสะดวกและบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยปล่อยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระจากการท ากิจกรรมและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กบัผูเ้รียนด้วยกนัเองตามยถากรรม โดยผูเ้รียนไม่ได้เรียนรู้ พฒันามิติดา้นการรู้คิด  
(Bonwell, Charles C.,1991) 

2. ความตื่นตวัในกิจกรรมดา้นพฤติกรรมอาจไม่ก่อให้เกิดความตื่นตวัในกิจกรรมดา้นการรู้
คิดเสมอไป การที่ผูส้อนให้ความส าคัญกับกิจกรรมด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น การฝึก
ปฏิบตัิและการอภิปรายในกลุ่มของผูเ้รียนเอง โดยไม่ให้ความส าคญักบักิจกรรมดา้นการรู้คิด เช่น 
การล าดบัความคิดและการจดัองคค์วามรู้ จะท าให้ประสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง 

3. กรณีการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบที่ให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมและคน้พบความรู้ดว้ย
ตนเองน้ี ไปใช้กบัการพฒันาการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นการเรียนรู้ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
จะเหมาะกบัการพฒันาในขั้น การท าความเข้าใจ การน าไปประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ขึ้นไป
มากกว่าขั้นให้ขอ้มูลความรู้ เพราะเป็นการเสียเวลามาก และไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยการน าเอา
เทคนิคหรือวิธีการสอนที่หลากหลายมาใชอ้อกแบบแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อกระตุน้
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน 
เป็นการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประยุกต์ใช้ทกัษะและ
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เช่ือมโยงองค์ความรู้ สามารถน าไปปฏิบตัิเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตและถือ
เป็นการจดัการเรียนรู้ประเภทหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
ในยคุปัจจุบนั 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เดชดนยั จุย้ชุม และคณะ (2558) ไดส้รุปการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทกัษะการ

คิดของนักศึกษาในรายวิชาทกัษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ไวว่้า เมื่อใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแลว้ ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดี
ขึ้น ทั้งในดา้นการท างานเป็นกลุ่มของผูเ้รียน การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นร่วมกนั จากการสังเกตและประเมินของผูส้อน และนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนกัศึกษายงัเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดงันั้น 
จึงควรน าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยพฒันาให้เกิดความ
หลากหลาย น่าสนใจ และมีความสนุกกบักิจกรรมการเรียนการสอนมากย่ิงขึ้น  

จิราภรณ์ พิมใจใส และคณะ (2553) ไดส้รุปการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาล ไวว่้า การใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่าผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การเรียนรู้หลกัการทดลองของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เน่ืองจากรูปแบบ
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นอย่างเป็น
ระบบ โดยมีแบบแผนในการจดักิจกรรม ใชก้ลวิธีแบบต่าง ๆ สามารถส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ในกระบวนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ความรู้จะเกิดจากผูเ้รียนลงมือ
ปฏิบติัจริงในบริบททางสังคม โดยเป็นผูส้ร้างความรู้ขึ้นเอง    
 วีรียา และเยาะ (2557) ไดส้รุปการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาทกัษะภาษาไทยเพื่อ
อาชีพ เร่ือง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 
ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับการใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียนที่สอนโดยใชผ้งัความคิดร่วมกบัการใชค้ าถามกระตุน้ความคิด พบว่า
คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน เน่ืองมาจากแบบทดสอบ
นกัศึกษามีความเขา้ใจ ผูเ้ช่ียวชาญให้ค าแนะน าเป็นอยา่งดี  
 สรุป เมื่อใชก้ระบวนการเรียนรู้เชิงรุก และใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใน
การจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนแลว้ ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น ทั้งในดา้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียน และเกิดความพึงพอใจในการเรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้นอยา่งเป็นระบบ 
สามารถส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ผูเ้รียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ 
และเรียนรู้อยา่งมีปฏิสัมพนัธ์จนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ น าไปประยกุตใ์ช้ สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ และพฒันาตนเองเต็มความสามารถ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัหัวขอ้ต่อไปน้ี  

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 วิธีด าเนินการวิจยั 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน สาขาการบญัชี รวมจ านวนทั้งส้ิน 77 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใช้นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ใน ปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน จ านวนทั้งส้ิน 38 
คน 
 

3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน  (Action Classroom Research) 
ใช้แบบทดสอบวดัความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนหลงัจากการใช้ส่ือการ
สอนแบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมดา้นความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความอดทน 

ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความมีน ้าใจ 



22 
 

 

3.3 แบบทดสอบวดัความรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากการใช้
ส่ือการสอนแบบ Active Learning 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผูวิ้จัยท าแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นหน่วยย่อย และ
ด าเนินการวิจยัโดยก าหนดให้หน่วยย่อยที่ 1 เป็นการจดัการเรียนรู้ตามปกติ และในหน่วยย่อยที่ 2 
ใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนทั้งสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิ้จัยสร้าง
ขึ้นกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 22 คน ขอ้สอบทั้งหมด 20 ขอ้ 
 3.4.2 ผูวิ้จยัด าเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นกัเรียนท าการทดสอบโดยใชข้อ้สอบชุดเดิม จ านวน 20 ขอ้ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการน าคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียนทั้งสองหน่วย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows Version 11.5 (Statistical 
Product and service Solutions) หาค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส าหรับหาคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรับวัดการกระจายของข้อมูล ค่า t-test (One-way ANOVA) ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร  
 
สูตรค่าความถี่ร้อยละ  

      สูตร P = f x 100 
                                             n 
      เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 

         f แทน ความถี่ที่ตอ้งการแปลงให้เป็น 

         n แทน    จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
สูตร  x̅ = ∑x 

     n 
 เมื่อ x̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
  ∑x แทน ผลรวมของขอ้มลูทั้งหมด 
  n แทน จ านวนของขอ้มลู 
 

สูตรค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 สูตร S.D.  = √n∑x2 − (∑x)2 
            n(n-1) 

 เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x แทน คะแนนในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

n-1 แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
∑x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 
โดยก าหนดให้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 อยูใ่นระดบั มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 อยูใ่นระดบั มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 อยูใ่นระดบั นอ้ย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 อยูใ่นระดบั นอ้ยที่สุด 
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บทที่ 4 
สรุปผลการวิจัย 

 
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน (Action Classroom Research) 
ใช้แบบทดสอบวดัความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจากการใช้ส่ือการ
สอนแบบ Active Learning (One Group Pretest – Posttest Design) โดยเสนอผลในรูปแบบของ
ขอ้ความ ตาราง แปลผลขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยง
แบนมาตรฐาน ค่า t-test ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ตอนที่ 1 ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบาง
สะพาน โดยใชค้่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คะแนนเฉลี่ยรวม ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่า t-test 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร ที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 38 คน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
   

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน พบว่าผูเ้รียนมีทกัษะการ
ส่ือสารภาษาองักฤษดีขึ้น 

ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบาง
สะพาน พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของหน่วยย่อยที่ 2 ที่ใช้ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของหน่วยยอ่ยที่ 1 ที่ใชก้ารจดัการเรียนตามปกติ 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบถาม 
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ผูวิ้จยัไดจ้ าแนกขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ไวด้งัน้ี คือ จ าแนกตามเพศ โดยมีรายละเอียด
ที่แสดงไวใ้นตารางแสดงจ านวน และค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 7 18.42 
หญิง 31 81.58 

รวมทั้งส้ิน 38 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน 38 คน เพศชาย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42 เพศหญิง จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58 
 

ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
 

 
ล าดบัที่ 

 

หน่วยยอ่ยที่ 1 การจดัการเรียนรู้ตามปกติ 
หน่วยยอ่ยที่ 2 ใชส่ื้อการสอนแบบ 
                   Active Learning 

คะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลงัเรียน 
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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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนักเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน (ต่อ) 
 

 
ล าดบัที่ 

 

หน่วยยอ่ยที่ 1 การจดัการเรียนรู้ตามปกติ 
หน่วยยอ่ยที่ 2 ใชส่ื้อการสอนแบบ 
                   Active Learning 

คะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนกอ่นเรียน คะแนนหลงัเรียน 
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 
เฉลี่ย 4.90 10.23 6.66 22.71 
ร้อยละ 23.80 47.52 31.90 80.00 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ

ฟังพูด ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพ

บางสะพาน จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียนของหน่วยยอ่ยที่ 1 โดยใชก้ารจดัการ

เรียนรู้ตามแบบปกติ และหน่วยย่อยที่ 2 การจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning 

สรุปไดว่้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Leaning มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร การวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาจากการทดสอบเก็บคะแนนคร้ังแรก และคร้ังหลงัของกลุ่มทดลอง โดยการเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้งสองคร้ัง โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05  และพบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของหน่วยยอ่ยที่ 2 ที่ใช้

ส่ือการสอนแบบ Active Learning สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของหน่วยย่อยที่ 1 ที่ใช้

การจดัการเรียนตามปกติ 
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บทที ่5 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การพฒันาทักษะการอ่านการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาการบญัชี วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน สามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
ไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 วัตถุประสงค์ของวิจัย 

เพือ่พฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning และ
เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 
      

วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นกัเรียนที่เรียนวิชาภาษาองักฤษฟังพูด 1 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
ในการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน  รวมทั้งส้ิน 38 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยใช้นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ านวน
ทั้งส้ิน 38 คน 
 

5.1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   5.1.3.1 แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
   5.1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ ความมีวินัย ความ

อดทน ความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ และความมีน ้าใจ 
   5.1.3.3 แบบทดสอบวดัความรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน หลงัจาก

การใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning และการจดัการเรียนรู้ตามปกติ 
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5.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning ใน

รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบญัชี 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผูวิ้จัยท าแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็นหน่วยย่อย และ
ด าเนินการวิจยัโดยก าหนดให้หน่วยย่อยที่ 1 เป็นการจดัการเรียนรู้ตามปกติ และในหน่วยย่อยที่ 2 
ใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนในการทดสอบทั้งก่อนเรียนและ
หลงัเรียนทั้งสองแบบ 
 3.4.1 ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูวิ้จัยสร้าง
ขึ้นกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 22 คน ขอ้สอบทั้งหมด 20 ขอ้ 
 3.4.2 ผูวิ้จยัด าเนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ และใช้ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning 
 3.4.3 ให้นกัเรียนท าการทดสอบโดยใชข้อ้สอบชุดเดิม จ านวน 20 ขอ้  

5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป

และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ มีดงัน้ี 
   5.1.3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าร้อยละ 
   5.1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้งสองหน่วยการเรียนรู้ และทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ในปีการศึกษา 2565 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิเคราะห์ด้วยการหา ค่าเฉลี่ย x̄  และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
    

5.1.4 สรุปผลการวิจัย 
   การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning 

ในรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี  
   5.1.4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

การบญัชี ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน จ านวน 38 คน  
  5.1.4.2 ผลจากการจดัรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด โดยใช้การ

สอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการสอนระหว่างชั้นเรียนทั้งหมด และ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 คะแนน คะแนน
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ก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 4.52 คะแนน คะแนนหลงัเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 
12.00 คะแนน  

   5.1.4.3 ผลจากการพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ โดยการใช้ส่ือการสอนแบบ 
Active Learning ในรายวิชาภาษาองักฤษฟัง-พูด มีประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนระหว่างชั้นเรียนทั้งหมด และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ จากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จ านวน 20 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 5.76 คะแนน คะแนนหลงั
เรียนมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 17.72 คะแนน ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติ 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากศึกษาพบว่า การพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active 
Learning ในรายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ส่งผลถึง 1) ประสิทธิภาพของส่ือการสอนแบบมีส่วนร่วม 
Active Learning 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้ส่ือการสอนการสอน
แบบมีส่วนร่วม Active Learning ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 มาตรา 30 ก าหนดให้
สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผูส้อน
สามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับผู้เ รียนในแต่ละระดับการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 14 ; ราชกิจจานุเบกษา, 2553 : 1 – 3) 

ผลการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning ใน
รายวิชาภาษาองักฤษฟังพูด ที่ผูวิ้จยัไดส้รุปมาแลว้ขา้งตน้ และมีประเด็นที่น่าสนใจ สมควรน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 

5.2.1  ประสิทธิภาพของส่ือการสอนแบบ Active Learning พบว่า ส่ือการสอนแบบ Active 
Learning ที่ผูวิ้จยัจดัท าขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ เท่ากบั 
31.84/79.73 ซ่ึงแสดงว่า นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ย 
31.84 และคะแนนวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คะแนนเฉลี่ย 79.73 แสดงว่าส่ือการสอน
แบบ Active Learning ที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ทั้งน้ี 
เน่ืองจากส่ือการสอนแบบ Active Learning ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ไดผ่้านกระบวนการ 
และขั้นตอนในการจดัท าอย่างมีระบบ และไดศึ้กษาวิธีการจดัท าส่ือการสอนแบบ Active Learning 
ที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร คู่มือ วิธีการเขียนเอกสาร จากเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาส่ือการสอนแบบ 
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Active Learning น าผลการวิเคราะห์มาเป็นกรอบก าหนดเน้ือหา เพ่ือน ามาสร้างเป็นส่ือการสอน
แบบ Active Learning และสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

5.2.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ส่ือการสอนแบบ 
Active Learning พบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการเรียนที่ใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ และจากการทดสอบดว้ยค่า (t-test) 
พบว่าคะแนนสอบหลงัเรียนเมื่อใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 8 .67 คะแนน และ
คะแนนสอบหลังเรียนเมื่อใช้ส่ือการสอนแบบ  Active Learning มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 คะแนน 
แสดงว่าเมื่อใช้ส่ือการสอนแบบ Active Learning นักเรียนมีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ้แสดงว่า 
โดยรวม นกัเรียนมีการพฒันาเพ่ิมขึ้น  
 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยการใชส่ื้อการสอนแบบ Active Learning 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา   
คอมพิวเตอร์ วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ผูวิ้จยัด าเนินการตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการใน
ชั้นเรียน Action Classroom Research แบบหน่ึงกลุ่มสอบวดัความรู้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ และการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ผูวิ้จยัมีความเห็นที่จะเสนอ 3 ประเด็น คือ (1) ขอ้เสนอแนะเชิงทฤษฎี (2) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
และ (3) ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ ดงัต่อไปน้ี 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
5.3.1.1 ดา้นการเรียนการสอน ควรพฒันาผูเ้รียนให้เกิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

และสร้างสรรค ์
5.3.1.2 ด้านการวดัและประเมินผล ควรแจ้งผลการประเมินการเรียนให้ผูเ้รียนทราบ

พร้อมทั้งอธิบายค าตอบ เช่น เฉลยขอ้สอบ เฉลยแบบฝึกหัด ให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงช้ินงาน 
5.3.1.3 ดา้นคุณลกัษณะอาจารย ์การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูส้อน 
5.3.1.4 ด้านส่ือ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ

วตัถุประสงคก์ารเรียนการสอน 
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5.3.1.5 ดา้นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ควรมี เอกสาร ต ารา ส่ือ อุปกรณ์ ส าหรับคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีความทนัสมยั และมีจ านวนเพียงพอ 

 
 
 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2.1 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรส่งเสริมและพฒันาผูส้อนให้สามารถใช้

กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.3.2.2 วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน ควรมีการน ากระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน หรือ Problem-based Learning (PBL) และกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ หรือ 
Laboratory Method เข้ามาผสมผสานและปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแทนการบรรยาย 
(Lecture) 

5.3.2.3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ควรมีการจัดประชุมสัมมนาระหว่างอาจารย์
สาขาวิชาต่าง ๆ  รวมทั้งฝ่ายบริหารเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรค์ต่าง ๆ  
เพ่ือพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถ
วิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 ควรน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ Active learning ไปทดลองใช้กบั

นกัเรียนในระดบัสาขาวิชาอื่นๆ 
5.3.3.2 ควรมีการศึกษาวิจัย และพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 
 

 


