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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาสภาพปญัหาและแนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษด้วยวธิกีารสอนแบบ 3Ps 2) พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ยวธิี
การสอนแบบ 3Ps 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนคำาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 
3Ps 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธี
การสอนแบบ 3Ps กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำาลังเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวัสดี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จำานวน 
22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน และ เขียนคำาศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 3Ps แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนคำาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจจาก
การอ่านภาษาอังกฤษ จำาคำาศัพท์ที่ถาวรไม่ได้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนคำาศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน มี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การสอนแบบ 3Ps ภาษาอังกฤษ การอ่าน การเขียน คำาศัพท์
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Abstract

The purposes of this research were 1) to study the problems of English teaching 
activities by using the 3Ps teaching method to enhance the ability to read and write basic 
English words of sixth grade primary school students. 2) to develop English teaching activities 
with the 3Ps teaching method that promotes reading and writing basic English vocabulary 
of sixth grade primary school students,and 3) to compare the ability to read and write basic 
English words of sixth grade primary school students between the pre and post test scores 
using the 3Ps teaching method. The Samples in the research were the twenty-two students 
who are studying in sixth grade at primary school. They are in their second semester,  
Academic year 2016, Ban Sawatdee School, Nam Som, Udon Thani Primary Educational 
Service Area Office 4, UdonThani, Thailand.

The instruments used in this study were (1) English reading comprehension test (2) 
the 3Ps learning plan (3) interview form (4) satisfaction questionnaire. The statistics used for 
data analysis were: Mean Percentage and Standard Deviation

The findings indicated that: 

The problems of English teaching activities by using the 3Ps teaching method, most 
students cannot read and write basic English vocabulary properly, students lack knowledge 
in reading English, and students have difficulty remembering terminology. 

Comparison of reading ability and basic English vocabulary of sixth grade primary 
school students. Between the pre and post test scores with the 3Ps, the post test scores 
were significantly higher than those before the study at the.05 level of statistic overall student 
satisfaction questionnaire, the mean score was 4.65 from the 5-point scale. The students 
were satisfied with the English language teaching activities. 

Keywords: 3Ps, English, reading, writing, vocabulary

บทนำา

ภาษาองักฤษเปน็ภาษาต่างประเทศทีนิ่ยม
ใชก้นัอยา่งแพรห่ลายมากทีส่ดุ เนือ่งจากเปน็ภาษา
กลางทีใ่ชส้ือ่ความหมายไปเกือบทัว่โลก ทัง้ในฐานะ
ทีเ่ปน็เครือ่งมอืทีจ่ะเขา้ถงึแหลง่วทิยาการตา่งๆ และ
คน้ควา้ความรูใ้หม่ๆ  ซึง่ปัจจบุนั มคีนท่ัวโลกใชภ้าษา
อังกฤษเปน็หลกัในการสือ่สารถงึจำานวน 2,000 ลา้น
คน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้นจึงมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทย 
ไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษในระดบัทีจ่ะสือ่สารได ้เปน็

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และการประกอบ
อาชพี ตลอดจนการเจรจาตอ่รองสำาหรบัการแขง่ขนั
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมในเวทสีากล ในชว่งทีผ่า่น
มา ประเทศไทยไดม้คีวามพยายามทีจ่ะเพิม่ขดีความ
สามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการประกาศ
นโยบายใหน้กัเรยีนเรยีนภาษาองักฤษเปน็ภาษาตา่ง
ประเทศที ่1 โดยกำาหนดให้มกีารสอนตัง้แตป่ระถม
ศึกษาเป็นต้นไป ในปี 2538 และ ได้ประกาศใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งการส่ง
เสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน 
English Program (โรงเรียนEP)ซึ่งเป็นโรงเรียนที่
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จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ  
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการ
สอนแม้จะมมีาตรการดงักล่าวแตยั่งไม่ส่งผลตอ่ความ
สามารถในการใชภ้าษาองักฤษเทา่ทีค่วร(สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558)

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน ได้นำานโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ
ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาและพฒันาศักยภาพของผูเ้รยีน การสรา้งเสรมิ
สมรรถนะและทกัษะการใชภ้าษาองักฤษใหผู้เ้รยีน
สามารถใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและใชเ้ปน็
เคร่ืองมอืในการแสวงหาองคค์วามรูเ้พ่ือการพฒันา
ตนอันจะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำาหนด แนวปฏิบัติในการ
ปฏริปูการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบาย
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อให้หน่วยงานทุกสังกัดที่จัดการ
ศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนกลาง 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำา
ไปดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (คู่มือการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 
 ครูเป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของ
ความสำาเร็จในการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเนื่องจากภาษาอังกฤษ
เป็นทักษะท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้ตามธรรมชาติ
ของภาษาการปฏิสัมพันธ์การเลียนแบบ และการ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ครูที่มี
ความสามารถและความคลอ่งแคลว่ในการใช้ภาษา
อังกฤษจะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เรียนในการเรียนรู้
และฝึกฝนความสามารถด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการใช้สื่อจะช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการใช้
ภาษาของผู้เรียน การพัฒนาครูให้มีความสามารถ
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ
อ้างอิงกรอบความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป The Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR) และมีความ
รู้ความสามารถด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบ
สื่อสาร(Communicative Language Teaching: 
CLT) จงึเปน็ความสำาคญัจำาเปน็อยา่งยิง่ทีท่กุหนว่ย
งานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการ 
เพือ่ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครใูหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารเรยีนรูท้ีเ่นน้การ
สือ่สาร (CLT) และเปน็ไปตามกรอบความคดิหลกั 
CEFR การดำาเนินการตามนโยบายเน้นไปที่การ
ประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำาหรับครู 
สภาพปญัหาดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษของ
ประเทศไทย และการกำาหนดนโยบายของสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำาคัญในการ
สง่เสรมิสนบัสนุนการพัฒนาผู้เรยีนในทกุระดบัเพ่ือ
ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 
และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551)

สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษ ของโรงเรียนบ้านสวัสดี สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
จากรายงานคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2558 
พบวา่นกัเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจจากการอา่น
ภาษาอังกฤษและการจำาคำาศัพท์ที่ถาวร (รายงาน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านสวัสดี: 2558)  
 จากสภาพปัญหาที่พบจึงได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ที่เก่ียวกับการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
และการเขียนคำาศัพท์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ พบ
ว่าแนวทางการสอนมีหลายวิธี แต่วิธีการที่เหมาะ
สมคือวิธีการสอนแบบ 3Ps เนื่องจากเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
เครือ่งมอืเขา้ถงึองคค์วามรูแ้ละกา้วทนัโลก รวมถงึ
พฒันาตนเองเพือ่นำาไปสูก่ารเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศไทย กระทรวงศกึษาธกิาร
ไดก้ำาหนดนโยบายการปฏริปูการเรยีนการสอนภาษา
อังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
(CEFR) เทียบเคยีงกบัคณุภาพผูเ้รยีนท่ีไดก้ำาหนดไวใ้น
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หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 ซึง่ไดม้ผีูท้ำาศกึษาการวจิยัใชร้ปูแบบการสอนแบบ 
3Ps ดังนี้ เช่น จิราวรรณ สำารวมใจ (2554) ได้
ศึกษาวิธีการส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้คำาศัพท์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4/1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถทำาแบบทดสอบหลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 จากการศกึษาแนวคิดทฤษฏแีละงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง
เกีย่วกบัการแกป้ญัหาความสามารถในการอา่นและ
การเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 6 ผูว้จิยัจงึตง้ประยกุตใ์ชแ้นวคดิ
และงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือแกป้ญัหาโดยใชร้ปูแบบ
การสอนแบบ 3Ps กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการอา่นและเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐานสำาหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 อันจะสง่ผลตอ่การ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ยวธีิการสอนแบบ 3Ps  
ที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนคำา
ศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 

2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอา่นและเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
อา่นและการเขยีนคำาศัพทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนน
ทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอน
แบบ 3Ps 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps 

ขอบเขตของการวิจัย  

ระยะที่ 1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครูผู้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำานวน 
3 ท่าน 

ตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้ก ่การจดัการเรยีนการสอน
ดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps ของครผููส้อนภาษาองักฤษ  
 เนือ้หา ไดแ้ก ่เนือ้หาทีศ่กึษา คอื เนือ้หาทีเ่กีย่วกับ
คำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 จำานวน 708 
คำา  

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ด้วย
การสร้างแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ระยะที ่2 การนำากจิกรรมการเรยีนการสอนทีพั่ฒนา
แล้วไปใช้แหล่งข้อมูล 

ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำานวน 3 คน 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษา สถิติ การวัดและ
ประเมินผล ผู้จำานวน 2 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 
จำานวน 16 คน

ตวัแปรทีศ่กึษา คอื ประสทิธภิาพของแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps  
เนือ้หา ไดแ้ก ่เนือ้หาวชิาภาษาองักฤษ ตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
การสรา้งแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อนแบบ 
3Ps จำานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 3 
เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นและการเขียน



64 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 3 September - December 2017

คำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลัง
การเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps แหลง่ขอ้มลู กลุม่
เปา้หมายในการวิจัยคร้ังน้ี เปน็นักเรียนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวัสดี จำานวน 22 คน

ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความสามารถในการ
อา่นและการเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อหาที่ใช้ในการ
ศกึษาและเปรยีบเทยีบผลของการจดัการเรยีนการ
สอนกอ่นเรยีนและหลงัเรียนของนกัเรยีนทีไ่ด้รับการ
จดัการเรยีนการสอน ดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps การ
สรา้งและหาคณุภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก ่การสร้างแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอา่นและเขยีน แบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ 
ระยะท่ี 4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสำารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps แหล่งข้อมูล 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านสวัสดี จำานวน
นักเรียน 22 คน 

ตวัแปรทีศ่กึษา คอื ความพงึพอใจของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ทีม่ตีอ่การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps เนือ้หา คอื การ
ประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนและครทูีม่ต่ีอการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนด้วยวธีิการสอนแบบ 3Ps  
การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมอื ไดแ้ก ่การสรา้งแบบ
ประเมนิความพงึพอใจ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเนือ้หา  
ด้านวิธีการสอน ด้านทักษะการสื่อสารและการใช้
ภาษา ด้านทักษะทางปัญญา และด้านการนำาไป
ใช้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ 
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษด้วยวธีิ
การสอนแบบ 3Ps 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัไดท้ำาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้

ตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
นำาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาสรุ
ปรวบรวมประเด็นคำาถามที่ได้จากการสัมภาษณ์
นำาประเด็นคำาถาม ที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์รวบรวมสรุปเป็นคำาถามที่ให้สัมภาษณ์ 
และสรปุการสมัภาษณ์สภาพปญัหาการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูด้า้นความสามารถในการอา่นและเขยีน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps การเก็บ
รวบรมข้อมูลโดย นำาคะแนนการทดสอบย่อย
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน มา
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรมข้อมูลโดย นำาแบบวัด
ความสามารถในการอ่านและการเขียนไปทดสอบ
กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 3ps แล้วนำาคำาตอบ
ของนกัเรยีนมาตรวจใหค้ะแนนและนำาผลการตรวจ
ไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 3ps 
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรมข้อมูล หลังจาก
เสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยแจกแบบประเมิน
ความพึงพอใจให้กับนักเรียนท่ีเรียน ด้วยวิธีการ
สอนแบบ 3Ps ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบ้านสวัสดี จำานวน 22 คน ตรวจ
นับคะแนนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และนำาค่าเฉลี่ย 
เทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale)

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จแล้วผู้วิจัยจะทำาการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละข้ันตอนการ
วิจัย ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
แบบสมัภาษณ ์โดย การวเิคราะหเ์นือ้หา (Content 
Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนาการอ่านและการ
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เขยีนคำาศพัท์พืน้ฐานภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการหาประสิทธิภาพและ
คา่ดชันปีระสทิธผิลของกจิกรรมการเรยีนรู ้ดว้ยวธิี
การหาผลรวม ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์คะแนนจากการ
ทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียน โดย
เปรียบเทียบผลรวมคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน โดยการหา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รู้ ของกลุ่มเป้าหมายท่ีสัมพันธ์กัน ใช้สถิติ t-test 
(Dependent Samples) ใช้วิเคราะห์ตัวแปลตาม 
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่าน
และการเขียนคำาศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน
จากแบบสำารวจความพงึพอใจของนกัเรียน โดยหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผล
ตามเกณฑข์องลเิคริท์สเกล (Likert Scale) 5 ระดบั 
โดย เร็นสิส เอ. ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert) Likert, 
Rensis A. (1961) ความกว้างของอันตรภาคชั้น
ของค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากับ 0.8 (Fisher อ้างถึงใน 
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2539 หน้า 15) 

ผลการวิจัย

ระยะ ที ่1 สภาพปัญหาและแนวทางในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษด้วยวธีิ
การสอนแบบ 3Ps พบวา่ (1) นกัเรยีนสว่นใหญไ่ม่
สามารถอา่นและเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (2) นกัเรยีนขาดความรูค้วามเขา้ใจ
จากการอา่นภาษาองักฤษ (3) นกัเรยีนจำาคำาศพัท์
ที่ถาวรไม่ได้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่6 จากการวเิคราะหส์ภาพปญัหา 
ผูว้จิยัได ้แกป้ญัหาในการจดักจิกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps คือ 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียน 
ฝกึการใชค้ำาศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการสือ่สาร จดั
กิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการสน
ทนาสั้นๆในทุกๆ ชั่วโมงเรียน (2)ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท้ายบทเรียน แบบ
ทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อประเมินความ
ก้าวหน้าของผู้เรียน (3) สื่อการสอนเน้นคำาศัพท์
ที่มีภาพประกอบเพื่อเกิดแรงจูงใจในการอ่านและ
เขยีนคำาศพัท ์ใชส้ือ่ของจรงิและเปน็สือ่ทีอ่ยูใ่กลต้วั
นกัเรียนเพ่ือความสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัการนำาไป
ใช้ในชีวิตประจำาวัน

ระยะที ่2 การพฒันากจิกรรมการเรยีนการ
สอนภาษาองักฤษดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps พบวา่ 

2.1 ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-4 พัฒนาความสามารถในการ
อ่านคำาพื้นฐานภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.02/94.45 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
และ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 5-8 พัฒนาความ
สามารถในการเขียนคำาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
มปีระสิทธภิาพเท่ากบั 80.11/88.41 แสดงใหเ้หน็
ว่าการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ยวิธกีาร
สอนแบบ 3Ps เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านสวัสดี มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2.2 ผลการวเิคราะหด์ชันปีระสทิธผิลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตารางแสดงการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนก่อนเรียน ผลรวมคะแนนหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล(E.I.)

22 40 713 796 49.70
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จากตาราง พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยวิธีสอนภาษาอังกฤษด้วย
วิธีการสอนแบบ 3Ps มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เท่ากับ 0.49 แสดงว่านักเรียนความก้าวหน้าทาง
พฒันาการการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 0.49 หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 49.70 

ระยะที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถใน
การอา่นและการเขียนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งคะแนน
ทดสอบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลังการ
เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps 

ตารางแสดง การเปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นและการเขียนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียน N ΣD ΣD2 t

ก่อนใช้แบบ
ทดสอบ

22 11.91 235 2587 26.20*

หลังใช้แบบ
ทดสอบ

22 22.59

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านและการเขียนคำาศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนและหลัง
การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps คะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 

ระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ตอ่การจดักจิกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอน
แบบ 3Ps พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน โดย
รวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 
จากค่าคะแนน 5 ระดับ 

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาสภาพปญัหาและแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps โดยการสัมภาษณ์ครูผู้
สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวัสดี พบว่านักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน
และเขียนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถกู
ต้อง นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจจากการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักเรียนจำาคำาศัพท์ที่ถาวรไม่ได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวจิยัของจกัรพรรด ิคงนะ (2550) 
การพัฒนาแบบฝกึการอ่านภาษาอังกฤษท่ีเกีย่วกบั
ปญัหาของวยัรุน่ตอนตน้ สำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่6 เพือ่พฒันาแบบฝกึการอา่นภาษาองักฤษ
ทีเ่กีย่วกบัปญัหาของวัยรุน่ตอนตน้ สำาหรบันกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัด
ตาก้องอนุสรณ์เพื่อเปรียบเทียบความในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6  
ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และเพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกท่ีผู้วิจัยสร้าง
ข้ึนผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับปัญหา
ของวัยรุ่นตอนต้นมีค่า 75.84/75.12 ซึ่งถือว่ามี
ประสทิธภิาพเปน็ไปตามเกณฑ ์(2) ความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนโดยใช ้แบบฝกึฯอยา่งมนียัสำาคญัทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 (3) นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี
ต่อแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ
ปัญหาของวัยรุ่นตอนต้น 

2. ประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษที่สอนด้วยวิธีสอนภาษาอังกฤษ
แบบ 3Ps พัฒนาความสามารถในการอ่านคำาพื้น
ฐานภาษาอังกฤษ แผนที่ 1-4 ค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.02/94.45 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และ 
แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษทีส่อนด้วย
วธิสีอนภาษาองักฤษแบบ 3Ps แผนที ่5-8 ไดค้า่ที่
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั 80.11/88.41แสดงใหเ้หน็
วา่การจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษดว้ยวธิกีาร
สอนแบบ 3Ps เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านสวัสดี มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
เปน็ไปตามสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของวนดิา สุวรรณสนิธุ,์ สุพรรณรกิา วฒันบ์ณุย,์ 
พนาน้อย รอดชู (2556) การศึกษาความสามารถ
ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาป ีที1่ โดยใชเ้ทคนคิการ
สอนแบบเอสคิวโฟร์อาร์พลัสA Study of English 
Reading Comprehension Ability of Matthay-
omsuksa Students by Using SQ4R- PLUS 
Technique การวจิยัครัง้นีม้จีดุประสงคเ์พือ่ศกึษา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และความพึงพอใจต่อเทคนิคการสอนแบบ
เอสคิวโฟร์อาร์พลัสที ผลการวิจัยพบว่า 1. ความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค
การสอนแบบเอสควิโฟรอ์ารพ์ลสั หลงัเรยีนสงูกวา่
กอ่นเรยีนอย่างมนียัสำาคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 และ  
ความพึงพอใจของนกัเรยีนตอ่การสอนด้วยเทคนิค
แบบเอสคิวโฟร์อาร์พลัส โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอา่นและการเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งคะแนน
ทดสอบกอ่นและหลงัการเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบ 

3Ps พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
.05 จิราวรรณ สำารวมใจ (2554) การส่งเสริม
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชค้ำาศัพทเ์กีย่วกบั
สภาพภมูอิากาศสำาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่
4/1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่4/1 ได้มคีวามรูค้วาม
สามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษและเข้าใจความ
หมายมากยิง่ขึน้ โดยใชกิ้จกรรมการอา่นจากส่ือส่ิง
พิมพ์หรือใบงานที่มีประกอบอยู่ รวมทั้งการลงมือ
ทำาแบบฝกึหดัเพือ่ทดสอบความรู ้ความเขา้ใจ และ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการพัฒนาด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดทำาการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนรวมท้ังทำาการคิดวิเคราะห์ผล
คะแนน จากการศึกษาปรากฏว่า จากการทดสอบ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากคำาศัพท์เกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ และทำาแบบฝึกหัดที่กำาหนดให้
นัน้ ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และคะแนน
การทำาแบบทดสอบหลงัเรยีนไดด้ ีดงัจะเหน็ไดจ้าก
การเปรยีบเทยีบผลการทดสอบกอ่นเรยีนและหลงั
เรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธี
การสอนแบบ 3Ps โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.65 จากคา่คะแนน 5 ระดบั โดยรวมท่ีระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไล ร่วม
ชาติ (2554) ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาทักษะ
การอ่านคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5/2 โรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2549 จำานวน 18 คน ที่ได้เรียนการอ่าน
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่านคำาพ้อง
ภาษาอังกฤษ-ไทย มีความสุขในการเรียนภาษา
อังกฤษมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและครูผู้
สอนภาษาอังกฤษ ไม่เครียด และนักเรียนมีการ
รับรู้ถึงความสามารถของตนด้านการอ่านค่าศัพท์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษดว้ยวธิกีารสอน แบบ 3Ps ทีส่ง่เสรมิ
ความสามารถในการอา่นและเขยีนคำาศพัทพ์ืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (1) 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านและเขียนคำา
ศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง (2) 
นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจจากการอ่าน
ภาษาอังกฤษ (3) นักเรียนจำาคำาศัพท์ที่ถาวรไม่ได้  
 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 
3Ps ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
จากการวิเคราะหส์ภาพปญัหา ผูว้จิยัไดห้าแนวทาง
การแก้ปัญหา ดังนี้ (1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นให้ผู้เรียน ฝึกการใช้คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ผ่านการสื่อสารจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงออกดว้ยการสนทนาสัน้ๆในทกุๆชัว่โมงเรียน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรม
ทา้ยบทเรยีน แบบทดสอบกอ่นเรยีน หลงัเรยีน เพือ่
ประเมินความกา้วหน้าของผู้เรยีน และ(3) สือ่การ
สอนเนน้คำาศัพทท์ีม่ภีาพประกอบเพือ่เกดิแรงจงูใจ
ในการอ่านและเขยีนคำาศัพท ์ใช้สือ่ของจริงและเปน็
สื่อที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเพื่อความสอดคล้องเช่ือม
โยงกับการนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

2. ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
สามารถการอ่านและการเขียนคำาศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นแผนที่ 1-4 พัฒนาความสามารถ 
ในการอา่นคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษไดผ้ล ดงันี ้ 
 (2.1) คา่ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีน
รู ้เทา่กบั 81.02/94.45 สงูกวา่เกณฑ ์80/80 และ 
แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษทีส่อนด้วย
วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบ 3Ps การพัฒนาความ

สามารถในการเขยีนคำาพืน้ฐานภาษาองักฤษ แผนที ่
5-8 ได้ค่าที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.11/88.41 
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps ส่งเสริมความ
สามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวัสดี มีประสิทธิภาพ สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 (2.2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่สอนด้วยวิธี
สอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ 3Ps มีค่า
ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ ร้อยละ 0.59 ซึ่งแสดงว่า
นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.00 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอา่นและการเขียนคำาศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ระหวา่งคะแนน
ทดสอบกอ่นและหลังการเรยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบ 
3Ps พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .05 

4. ผลการสำารวจความพงึพอใจของนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 ตอ่การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษดว้ยวธิกีารสอนแบบ 3Ps ที่
สง่เสรมิความสามารถในการอา่นและเขยีนคำาศพัท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนนรวมจากการ
ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีน โดย
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 จากค่าคะแนน 5 
ระดับ นักเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษดว้ยวธิกีารสอนแบบ 
3Psโดยรวมที่ระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย

1.1 การศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางใน
การจดักจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจาก
ครูผู้สอนภาษาโดยการสัมภาษณ์น้ัน ทำาให้ทราบ
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
องักฤษและยงัเปน็สารสนเทศทีจ่ะนำามาหาแนวทาง
ในการแกป้ญัหาการอา่นและการเขยีนคำาศพัทภ์าษา



69วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

องักฤษเปน็ขัน้ตอนทีด่สีำาหรบัครเูพือ่ใหท้ราบปญัหา
และแนวทางนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 แผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาภาษาองักฤษ 
เพือ่พฒันาความสามารถในการอา่นและการเขยีน
คำาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษควรเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนที่กระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนในการการอ่าน และการเขียน
ผ่านกิจกรรมการฝึกที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกอ่าน เขียน ด้วยตนเองผ่านกิจกรรม
ใกล้ตัว สอดคล้องกับชีวิตประจำาวันของนักเรียน

1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบ
ทดสอบก่อน หลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการอ่านและการเขียนคำาศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ทำาให้ทราบพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ครูควรทำา

1.4 การประเมินความพึงความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ทำาให้ทราบถึงความสนใจในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่งมคีวามสขุ และมี
ความหมาย ซึง่จะเปน็ผลดทีีส่ง่ผลถงึประสทิธภิาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 

2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือทำ�ก�รวจิยัคร้ังตอ่ไป

2.1 ในการศกึษาการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนภาษาองักฤษดว้ยวธิกีารสอนแบบ3Psเปน็ก
ระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความ
สามารถในการอ่านและเขียน การดำาเนินการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน

สามารถนำาวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้สอนใน
วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาได้ ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องการการฝึกอ่านและเขียนคำาพ้ืนฐาภาษา
อังกฤษได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษานั้นๆได้

2.2 การจดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หก้บัผู้
เรยีนเพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามจำาทีถ่าวรแมน่ยำาในคำาศัพท์
นัน้ ครผููส้อนควรกำาหนดหมวดคำาศพัทท่ี์ใกลต้วันกัเรยีน
มากทีส่ดุ และฝึกการใช้คำาศพัท์ ผา่นกจิกรรม เช่น 
เกม รปูภาพ สถานการณจ์ำาลอง จะสง่ผลใหน้กัเรียน
เกดิการเรยีนรูท้ีด่แีละมคีวามพงึพอใจตอ่การเรยีน 
 2.3 การประเมนิผลการเรยีนรูค้รคูวรทำาการประเมนิ
ควบคูก่บัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ดว้ยวธิี
การประเมนิทีเ่หมาะสมกบัช่วงการจดักจิกรรม เช่น 
การประเมนิการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสงัเกตพฤตกิรรม
การเรียนรู้ขณะจัดกิจกรรม การประเมินผลการ
เรียนรู้ก่อน และหลังการจัดกิจกรรมเพื่อทราบผล
การสอน จะสามารถทราบความก้าวหน้าทางการ
เรียนของผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
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งานวิจัยฉบับน้ีสำาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะ
ผู้วิจัยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
ดียิ่งจาก ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ และดร.อาทิตย์ 
อาจหาญ อาจารยท์ีป่รกึษา ทีไ่ดใ้หค้วามอนเุคราะห์
ในการใหค้ำาปรกึษา คำาแนะนำาและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ตา่งๆจนทำาใหง้านวจิยัฉบับนีส้ำาเรจ็ไดด้ว้ยด ีผูว้จิยั
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