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บทความวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาผล
ความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มและ
การระดมสมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และศึกษาผลการใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองที่มีต่อการ
ความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อ 1) มคอ.3 ที่ บู ร ณาการด้ านเนื้ อ หาและเทคนิ ค การสอนแบบกระบวนการกลุ่ ม และการระดมสมอง และ
2) แบบประเมินความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิคการ
สอนแบบกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเฉลี่ยที่กลุ่ม
ตัวอย่ างสัมพันธ์กัน (t-test Dependent) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะการพูด
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของผู้เรี ยนก่อนการเรียนด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง มีค่าเท่ากับ
64.19 และค่าเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยเทคนิค
กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง มีค่าเท่ากับ 73.90 และ2) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Research Article

This classroom research aimed to compare the English oral presentation ability of
undergraduate students before and after learning with a group process and brainstorming and
to study the effect of using group process and brainstorming on their English oral presentation
ability.
The sample included 42 fourth-year English-major students enrolled in the course of Seminar in
Teaching English in the 2nd semester of the 2016 academic year at the Faculty of Education of
Pibulsongkram Rajabhat University. The research instruments were 1) a TQF3, which integrated
the contents as well as teaching techniques based on group process and brainstorming and 2)
an English oral presentation assessment form used before and after teaching with group process
and brainstorming techniques. The statistics for data analysis were means ( ) and a t-test.
The results of this study indicated that 1) the average scores of the students’ English oral
presentation ability before and after learning with group process and brainstorming techniques
were 64.19 and 73.90 respectively, and 2) the students’ scores after learning with the
techniques were higher than their scores before learning with the techniques at the statistical
significance level of 0.01.
Keywords: Group Process, Brainstorming, English Oral Presentation.

1

Correspondence concerning this article and requests for reprints should be addressed to Pawinee Dechted
Pibulsongkram Rajabhat University E-mail: pawineeb8@gmail.com

วารสารครุพิบลู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562) ISSN 2351-0943 (Print) ISSN 2586-8969 (Online)

186

บทนา
ปัจจุบันการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ศึกษา หาความรู้ด้วย
ตนเอง แสวงหาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ ผู้ ส อนเป็ น เพี ย งคนที่ ค อยแนะน า
ให้ ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ผู้ นาในการจัดกิจกรรม เพราะในปัจจุบันวงการศึกษา, หน่วยงาน
ทางด้านการจัดการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ พยายามกระตุ้นให้บุคลากรทางการ
ศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้มากที่สุด แม้แต่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ปรากฏ
ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ว่า “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมี
จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและเป็ น พลโลก ยึ ด มั่ น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้ นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. 2551) ฉะนั้น เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง
ที่การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญกับตัวผู้เรียนเป็นสาคัญเช่นกัน แนวคิดนี้ต้องการ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกในสิ่งที่สนใจ สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ ได้ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง เรียนรู้ด้วยวิธี Learning by Doing ตามยุทธศาสตร์ Cognitive Constructivist Approach คือ การ
เรียนรู้ “ปัญญานิยม”โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับกระแสการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เรา
ต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับกับกระแสของโลกที่จะเปลี่ยนแปลง ในฐานะเป็นผู้สอนหนังสือให้กับเยาวชน
จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากเดิม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสในโลกใหม่
(Bruner, 1998)
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการนากิจกรรมการพูดนาเสนอมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อนาเสนอความคิดหรือข้อมูลได้อย่างเป็นลาดับและมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้
King (2002) ยังกล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมการพูดนาเสนอว่า ผู้เรียนจะได้มีโอกาสในการฝึกจัดการกับข้อมูลที่
จะนาเสนอ ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ค้นคว้า สร้างข้อมูลใหม่ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และมี
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การพูดนาเสนอทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษนับว่ามีความสาคัญ
อย่างมากสาหรับผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้เรียนจะต้องทากิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ ยวข้อง
กับการพูดนาเสนอ เช่น ในการจัดสัมมนา หรือการประชุม เพื่อนาเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าหรือผลงานด้าน
การวิจัย (Searle, 1978) ดังนั้น วัตถุประสงค์การพูดนาเสนอทางวิชาการจึงเป็นการพูดเพื่อให้ข้อมูล และเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยที่เรื่องนั้นอาจเป็นเรื่องที่ผู้ฟังไม่เคยรู้มาก่อน หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้ฟัง
มี ค วามรู้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ห ลั งจากที่ ได้ รั บ ฟั งจากการน าเสนอของผู้ พู ด ก็ ท าให้ ส ามารถเข้ า ใจเรื่ อ งนั้ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น
(สมปราชญ์ อัมมะพันธ์, 2529) ทักษะการพูดนาเสนอทางวิชาการ นับว่าเป็นทักษะที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการนาเสนอความคิดหรือผลงานต่าง ๆ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ การพู ดน าเสนอทางวิช าการเช่น การตั้งคาถามจากการฟั งบรรยาย การสั มมนาหรือการอภิป ราย การพู ด
นาเสนอ และตอบคาถามในประเด็นต่าง ๆ จากการนาเสนอ เป็นต้น (สมจิต ชิวปรีชา, 2539). แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการนากิจกรรมการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ในชั้นเรียน ปัญหาที่พบคือ ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะ
ไม่สามารถพูดนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ความสามารถด้านการพูดนาเสนอของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับ ไม่น่ าพอใจ อาจเนื่ องมาจากสาเหตุห ลายประการ จากทฤษฎี จิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Oriented
Theory) ของ (Freud , 1957) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าเมื่อผู้เรียนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะเกิดแรงจูงใจ อาจเป็นรางวัล
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หรือผลจากการทางานกลุ่ม และในการรวมกลุ่ม ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงตนอย่า งเปิดเผยหรือพยายามป้องกัน
ปิดบังตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นการช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น
จากประสบการณ์ ก ารสอนในรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเสนอความคิ ด หรื อ การน าเสนอผลงาน
ในรายวิชาที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่านักศึกษามีความสามารถในการพูดนาเสนองานมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่า
ขาดทั ก ษะกระบวนการในการน าเสนอที่ ถู ก ต้ อ ง ความผิ ด พลาดในการเลื อ กใช้ ภ าษา โครงสร้ างทางภาษา
ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง รวมไปถึ งบุ ค ลิ ก ภาพและท่ า ทางที่ เหมาะสมระหว่า งการน าเสนอ ผู้ วิจั ย เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ
ของปัญหาดังกล่าวจึงได้หาแนวทางและวิ ธีการแก้ปัญหา และตระหนักถึงการเรียนการสอนที่เน้นการเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทาให้เกิดการพัฒนาการ
พูดนาเสนอภาษาอังกฤษ มีหลายรูปแบบและกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปราย การทางานร่วมกันภายในกลุ่ม ได้สรุปความคิดรวบยอด
เกิ ด ความสามั ค คี แ ละความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น นอกจากนี้ ก ารใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ร่ ว มกั บ การระดมสมอง
ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) อธิบายไว้ว่า โครงสร้างทางสติปัญญา (Scheme) ของ
บุคคลมีการพัฒ นาผ่านทางกระบวนการดูดซับหรือซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทาง
สติ ปั ญ ญา(Accommodation) เพื่ อ ให้ บุ ค คลอยู่ ในภาวะสมดุ ล (Equilibrium) แนวคิ ด นี้ เชื่ อ ว่ า ทุ ก คนจะมี
พัฒนาการตามลาดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่วนแนวทางการระดม
สมองเป็นอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นสากล เพราะมุ่งเน้นให้มีการเสนอ
ความคิดเห็นโดยอิสระ และส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิธีที่นาเสนอนี้ง่ายมาก ผู้สนใจสามารถ
ฝึกฝนเพียงเล็กน้อย แล้วนาไปประยุกต์ใช้ได้ทันที (ทิศนา แขมมณี, 2556) ส่วนการระดมสมอง (Brainstorming)
เป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะจานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว
เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการมีส่วนร่ วมของกลุ่มมากที่สุด การระดมสมองมุ่งเน้นที่
จานวนความคิด ไม่ใช่คุณภาพ วิธีการระดมสมองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการที่จะสร้างแนวความคิดต่าง ๆ ขึ้นมา ควร
เปิดโอกาสให้สมาชิกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุด และไม่มีการจากัดความคิด ด้วยวิธีการใดๆ รูปแบบที่เป็น
อิส ระนี้ ท าให้ เกิดความตื่น เต้น เกิดการมีส่ วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และได้ท างออกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญ หา
สามารถนามาใช้ในทุกขั้นตอนที่ต้องการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ เช่น ขั้นการกาหนดปัญหา
หรือหาโอกาสการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นขั้นค้นหาสาเหตุ ขั้นการค้นหาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
กลุ่ม เป็นต้น (Osborn, 1957)
จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื่องการนากระบวนการกลุ่มร่วมกับการระดมสมองมาช่วย
แก้ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ในหลาย ๆ ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เช่น ทักษะทางด้านสังคม ในการทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะชีวิต ทักษะด้านสื่อและเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ทักษะการพูด ทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง ช่วยทาให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมสูงสุด เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการลงมือทากิจกรรมร่วมกัน มุ่งเน้นที่การยอมรับ
ความแตกต่างในความคิดของผู้อื่น ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่มีอยู่เดิม มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม
และนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพัฒนาการพูด
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กระบวนการกลุ่มและการระดมสมองที่มีต่อความสามารถด้านการพูดนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น การเปรี ย บเที ย บและศึ ก ษาผลของการใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม และการระดมสมองที่ มี ต่ อ
ความสามารถด้ า นการพู ด น าเสนอเป็ น ภาษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ก รอบแนวคิ ด ของ
โครงการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนกลุ่ม
และการระดมสมอง

ความสามารถด้านการพูดนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ างในการวิจัย ครั้งนี้ คื อ นั ก ศึกษาสาขาวิช าภาษาอังกฤษชั้ นปี ที่ 4 ภาคปกติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 42 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 7 คน 6 กลุ่ม เพื่อการดาเนินงานการ
จัดทากิจกรรมกระบวนกลุ่มและการระดมสมอง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. มคอ.3 วิ ช า การสั ม มนาการสอนภาษาอั งกฤษ ที่ บู รณาการด้ านเนื้ อ หาและเทคนิ ค การสอนแบบ
กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง โดยได้ศึกษาจากคาอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชาเพื่อออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้
2. แบบประเมินความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิค
การสอนแบบกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง โดยมีการสร้างแบบประเมิน ให้สอดคล้องไปกับกิจกรรมในการ
เรียนรายวิชาสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ สภาพของบริบทในห้องเรียน ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาในห้องที่สอน
รวมถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของนั กศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้เกณฑ์มีความเหมาะสมและนาไปใช้ได้จริง
ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ชี้แจงแนวทางการเลือกหัวข้อในการนามาทากิจกรรมกลุ่มและการ
ระดมสมอง เพื่อนาไปเตรียมตัวในการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบความสามารถในทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก่อนการทดลองสอนตาม
มคอ.3 โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 ที่บูรณาการด้านเนื้อหาและเทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
และการระดมสมอง ให้กับผู้เรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้
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2.1 ถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่มและการ
ระดมสมอง โดยการบรรยาย ความหมาย ความส าคั ญ และขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ตามการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่ม อธิบายการจัดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง โดยบูรณาการเนื้อหาด้าน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด จากนั้นฝึกปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มที่ได้
เรียนไป
2.2 นักศึกษาแบ่งกลุ่มกัน ประมาณ 6-7 คน เพื่อเลือกหัวข้อ ในเรื่องปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่สนใจ ผู้สอนแนะนาวิธีดาเนินการค้นคว้าหาข้อมูล กติกาหรือกฎเกณฑ์การทางาน ระยะเวลาการทางาน กาหนด
ปัญหาและขอบเขตของเรื่องที่ต้องการศึกษา มีการกาหนดวัตถุประสงค์แนวคิด วิธีการที่จะนามาใช้แก้ปัญหา
การวางแผนรวบรวมข้อมูล การค้นคว้าเพิ่มเติม และการกาหนดวิธีการดาเนินงาน
2.3 นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น ระดมสมอง เพื่ อ วิ เคราะห์ หั ว ข้ อ ที่ รั บ มอบหมาย ค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล การน าเสนอ
มีการแบ่ งหน้ าที่ในการทางาน ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ตามหลักการกระบวนการกลุ่ม และ
หลังจากที่กลุ่มได้ร่วมกันคิดและได้หัวข้อตามที่ต้องการ รู้แนวทางในการนาเสนออย่างคร่าว ๆ ทราบถึงประเด็น
และรายละเอียดของการนาเสนอแล้ว
2.4 ผู้สอนให้ความรู้ด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ขั้นตอนและเทคนิคการวางแผนการพูด
เพื่อนาเสนอให้ กับ นั กศึกษา โดยนั กศึกษาใช้กลุ่มในการระดมสมอง เพื่อวางแผนการทางาน รวมไปถึงการคิด
ขั้ น ตอนของการพู ด น าเสนอ สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม ช่ ว ยกั น วิ เคราะห์ ตรวจสอบบทพู ด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ให้ข้อเสนอแนะกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้การนาเสนอออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
2.5 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมระดมสมองตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ระดมความคิดในการวางแผนการ
ดาเนินการ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ตามขอบเขตของเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย
2.6 การนาเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา โดยคาแนะนาของผู้สอนและข้อเสนอแนะเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.7 เมื่อดาเนิ น การจั ดประสบการณ์ เรียนรู้แล้ ว จะให้ ผู้เรียนวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมต่าง ๆ ความสัมพันธ์กันในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการทางานร่วมกัน จากการทางานกลุ่มให้คน
อื่นได้รับรู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของกันและกัน
2.8 ในขั้นประเมินผล เป็นการประเมินผลว่า ผู้เรียนว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด โดยจะ
ประเมิน ทั้ งด้านเนื้ อหาในรายวิช าและด้ านความสามารถในการพู ดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถในการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. ทดสอบความสามารถทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียน หลังการทดลองสอนด้วย
เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง โดยใช้แบบประเมินความสามารถด้านทักษะการพูด
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียนในรายวิชาการ
สั ม มนาการสอนภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ เทคนิ ค การสอนกระบวนการกลุ่ ม และการระดมสมอง โดยใช้ ส ถิ ติ
T-test แบบ Dependent Sample
2. นาผลความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ มาคานวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อศึกษาการ
พัฒนาในทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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ผลการวิจัย
ผลการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒ นาทักษะด้านการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ พบว่ามีนักศึกษาที่มี
ความสามารถในการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง สามารถสรุปผลได้
ดังนี้
1. ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ แบบประเมินก่อนและหลัง
การทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่านักศึกษามีพัฒนาการด้านทั กษะการพูด
นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมองเพิ่มมากขึ้น
2. จากการศึกษาผลการใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรม
การเรีย นรู้ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ในการที่ จ ะสร้ างองค์ค วามรู้ให้ กั บ ผู้ เรียนและท าให้ เกิด การเรีย นรู้อ ย่างมี ความสุ ข
เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้ที่กาหนดกิจกรรม มีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ทั้งยังสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในระหว่างการทางานกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะคอยให้คาแนะนาและเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทากิจกรรม
ตาราง 1 แสดงผลเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ค่ า สถิ ติ ท ดสอบที และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ข องการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักศึกษา ของการประเมินทักษะการพูด นาเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (n =42)
S.D.

กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน

64.19

6.13

หลังเรียน

73.90

5.51

D

S.D

t

Sig.(1-tailed)

9.71

2.67

23.57*

0.01

จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนก่อนการ
เรียนด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง มีค่าเท่ากับ 64.19 และ ค่าเฉลี่ยความสามารถด้านทักษะ
การพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการเรียนด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง มีค่า
เท่ากับ 73.90 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึกษา
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนด้วย
เทคนิคกระบวนการกลุ่มและการระดมสมอง นักศึกษามีความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการกลุ่ม
เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก คน ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ผลข้ า งต้ น อาจมาจากองค์ ป ระกอบหลายประการ
โดยมีประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปราย ดังนี้
1. การระดมสมองของสมาชิกภายในกลุ่ม ทาให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายในการเรียนรู้ เพราะวัยของสมาชิกใน
กลุ่มใกล้เคียงกัน จึงสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือกัน ในประเด็นที่เป็นปัญหาผู้เรียนที่อ่อนสามารถ
ปรึกษาผู้เรียนที่เก่งกว่าได้ตลอดเวลาที่ทากิจกรรมภายในกลุ่ม มีการตรวจสอบการทางานระหว่างกัน ทาให้ผู้เรียน
มี ค วามมั่ น ใจในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานขึ้ น มา เพราะในขั้ น ตอนของการระดมสมอง บทในการพู ด น าเสนอ
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มาจากความคิดของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์มาแล้ว จึงทาให้บทการพูดนาเสนอ
มีความถูกต้องมากขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการจะมาพูดนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2. เทคนิคกระบวนการกลุ่มเป็นเทคนิคที่มีความชัดเจนในการทางานของสมาชิกภายในกลุ่ม มีระบบและ
ขั้นตอน ทาให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการนาเสนอได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมี
ทั้งหมด 5 ขั้น คือ ขั้นนา ขั้นสอน ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุป และขั้นประเมินผล ผู้เรียนจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ภายในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการทางาน วิเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ทางานกลุ่มให้คนอื่นได้รับรู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนให้สมาชิกคนอื่น ทาให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นและมองแนวทางที่จะแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปได้ จากแนวความคิดดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทากิจกรรม ทาให้ผู้เรียนนาประสบการณ์และความรู้จากการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม มาปรับในการทา
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความสามารถด้านทักษะการพูดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษของผู้เรียนดีขึ้น
ตามลาดับ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ บุคลิกท่าทางในการนาเสนอ ความถูกต้องของการใช้ภาษา การออกเสียง เป็นต้น
สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ (อภิ เชษฐ จั น ทนา) ที่ ได้ ศึ ก ษาผลของการใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม เพื่ อ พั ฒ นา
จิตสาธารณะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัย ภู มิ เขต 3 ผลการวิจั ยพบว่า นั กเรีย นกลุ่ ม ทดลอง มีคะแนนจิต สาธารณะเพิ่ มขึ้นกว่ากลุ่ มควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนจิตสาธารณะก่อนและหลังการทดลอง แสดงให้เห็นว่า
กิจ กรรมกระบวนการกลุ่ ม เป็ น วิธีการที่ ช่ว ยให้ บุ คคลได้ ส ารวจตนเองในแง่มุ มต่าง ๆ ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
เพื่อพัฒนาบุคคลในแง่ต่าง ๆ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง และการรู้จักคนอื่นสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง
ไปในทางที่ดีขึ้น
จากการเหตุ ผ ลข้ างต้ น และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เห็ น ได้ ว่า กิ จ กรรมการเรีย นรู้ที่ ผู้ เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง
มีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาและ
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ผู้เรียนได้สื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีระบบและขั้นตอน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้สอนควรอธิบายการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการกลุ่มให้ชัดเจนและมั่นใจว่า ผู้เรียนเข้าใจในบทบาท
หน้ าที่ ของตน ในการท ากิ จ กรรม มิ เช่ น นั้ นอาจท าให้ กิ จกรรมไม่ เป็ น ไปตามระบบและขั้น ตอน หรือ ตรงตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
2. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอในตอนแรก ๆ ผู้เรียนอาจยังไม่คุ้นเคย ผู้สอนควรใช้ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนให้บ่อยมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนปรับการจัดการเรียนรู้ตนเอง โดยการนาภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ระหว่างทา
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้วิจัยอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยวัดจากการนาเสนอ
ของนักศึกษา
2. ผู้วิจัยอาจจะศึกษาในด้านของพฤติกรรมการทางานภายในกลุ่ม ตลอดจนเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
การทางานกลุ่ม
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