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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาและการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา
ประกอบสื่อสภาพจริงและการจัดการเรียนรูแบบปกติ
Comparisons of Language Learning Achievement and Analytical Thinking
of Matthayomsuksa 3 students between Using Content – Based
Instruction with Authentic Materials and Traditional Method
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามวิธีสอนแบบเนนเนื้อหา
ประกอบสื่อสภาพจริง และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ วิชาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และ
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห ระหวางการ
จัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนจากโรงเรียน 2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 จํานวน 63 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) และจับสลากเพื่อแบงเปน 2 กลุม
กลุมทดลอง ไดแกนักเรียนจํานวน 32 คน จัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา ประกอบสื่อสภาพจริง และกลุมควบคุม
ไดแกนักเรียนจํานวน 31 คน เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต
0.25 - 0.73 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.86 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีคาความยาก (p) ตั้งแต 0.10-0.60 มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.40 - 0.90 มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rtt) เทากับ 0.86 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช Hotelling's T2
ผลการวิจัยพบวา
1. การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.03 /79.58 และการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ มีประสิทธิภาพ เทากับ 76.36/75.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง มีคาเทากับ
0.5355 แสดงวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 53.55 และการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ มีคาเทากับ 0.3986 แสดงวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 39.86
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษา และการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริงสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา ประกอบสื่อสภาพจริง กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา และการคิดวิเคราะหแตกตางกัน ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา
ประกอบสื่อสภาพจริง ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะหสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ครูผูสอนจึงสามารถนําไปประยุกตใชตามบริ บทของเนื้อหาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง, การจัดการเรียนรูแบบปกติ
Abstract

The purposes of this study were: 1) to develop learning activities by using ContentBased Instruction with authentic materials and ordinary method with effectiveness standard
criterion of 75/75; 2) to compare the language learning achievement and analytical thinking
between Content - Based Instruction with authentic materials and ordinary method. The
samples consisted of 63 Mattayomsuksa 3 students from 2 schools of the Nakhonratchasima
Primary Educational Service Area Office 7, obtained using the Cluster Random Sampling
technique and derived into 2 groups from drawing lots. The experimental group is 32
Mattayomsuksa 3 students learned using Content-Based Instruction with authentic materials
and the control group is 31 Mattayomsuksa 3 students learned using ordinary method. The
research instruments consisted of : 1) Content-Based Instruction with authentic materials and
ordinary method lesson plans; 2) the learning achievement test in English with discriminating
power ranging 0.20 – 1.00 and a reliability of 0.86. The statistics used for analyzing data were
mean, percentage, and standard deviation, and Hotelling's T2 was employed for testing
hypotheses.
The results of the study were as follows:
1) Learning English by using Content - Based Instruction with authentic materials
for Mattayomsuksa 3 students had an efficiency of 80.03 / 79.58 and Traditional method for
Mattayomsuksa 3 students had an efficiency of 76.36/75.16 which were higher than the
require efficiency of 75/75.
2) The effectiveness index of both assessment data were 0.5355 and 0.3986 or
at 53.55 and 39.86 percent respectively.
3) The learning achievement and analytical thinking of students who learned
Content - Based Instruction with authentic materials is higher than students who learned the
Traditional method at .05 level of significance.
In conclusion, Content - Based Instruction with authentic materials and Traditional
method had different learning achievement and analytical thinking. Content-Based Instruction
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with authentic materials affected to learning achievement and analytical thinking to be
higher than the students who learned ordinary method. These approaches should be
adapted to the learning activities for more efficiency in the future.
Keywords : Content - Based Instruction with authentic materials, Traditional method
บทนํา

การเรียนรูภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก ในการกาวสูประชาคมอาเซียนของไทยนั้นในดานการศึกษามีการจัดการใหการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางตอเนื่องและทั่วถึงเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมือง เปนแนวคิดหลักของการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการแขงขันของ
ประเทศไทย รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาพื้นฐานระยะยาวของประเทศ พรอมทั้งใหความสําคัญ
ตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในวิชาสําคัญ
เชน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทยที่อาจสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพชีวิตของคน
ไทยและความสามารถในการแขงขันของประเทศกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาท การดําเนินงานดาน
ตางประเทศ เชิงรุก โดยเนนกระชับความสัมพันธและขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และในภูมิภาค
เอเชียภายใตกรอบความรวมมือดา นตาง ๆ โดยเฉพาะกรอบความรว มมือดานการศึกษา (กลุมสารสนเทศ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 6-7) เพื่อตอบสนองการเปดเสรีการศึกษาทั้งใน
กรอบอาเซียน และการคาโลก เปนผลใหเกิดกระแสการแขงขัน การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาและการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งเปนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเนนใหผูเรียนฝกการใชภาษาใหถูกตองมาก
ที่สุด และเปนวิธีการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูที่ชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการสอนแบบเนนเนื้อหามาใชประกอบกับสื่อสภาพจริง ซึ่งใชเนื้อหาที่ผูเรียนสนใจและสามารถเขาใจได
สอน ไมไดเนนรูปแบบของภาษา แตเนื้อหาจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของภาษาที่จะสอน การเนนเนื้อหาเพื่อ
การเรีย นรูภ าษาของวิ ธีการสอนดังกล า วทํ าใหผู เ รีย นมี โอกาสใช ภาษาในเชิงวิ ชาการสํ าหรั บการเรีย นรูใน
ป จ จุ บั น และอนาคต มาเปรี ย บเที ย บกั บ การสอนแบบปกติ เพื่ อศึ กษาหาวิ ธี การสอนที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม
ความสามารถทางภาษา และการคิดวิเคราะหของนักเรียน เปนการเตรียมความพรอมทางภาษาเพื่อใชเปน
พื้ น ฐานในการศึ กษาต อ ไปในระดั บ สู ง ขึ้ น การประกอบอาชี พ พร อ มทั้ ง เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การเข า สู
ประชาคมอาเซียนและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และการจัดการเรียนรู แบบ
ปกติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และการ
จัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
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สัญลักษณทใี่ ชแทนตัวแปร
ATTITUDE
แทน เจตคติตอการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน
CONSUMP
แทน พฤติกรรมบริโภคนิยม
AQ
แทน ความสามารถในการเผชิญ
และฝาฟนอุปสรรค
EQ
แทน ความฉลาดทางอารมณ
SELFEF
แทน การรับรูความสามารถตนเอง
SELFCON
แทน ความเชื่อมั่นในตนเอง
MEDIA
แทน อิทธิพลของสื่อ
DEM
แทน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย

ภาพประกอบ 1 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักศึกษา
ชั้นปที่2 ในระดับอุดมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ตามสมมุติฐานการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 4,582 คน ไดแก นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จาก 8 สถาบัน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรีจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 1,000 คน ไดมาจากการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Muti-Stage Ramdom)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝงทั้งหมด 8 ตัว โดยแบงเปน
1. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรตาม ไดแก เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
2. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรมบริโภคนิยม ความสามารถใน
การเผชิญและฝาฟนอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ การรับรูความสามารถตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนตัวแปรอิสระ ไดแก อิทธิพลของสื่อ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดปจจัยแตละดานซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบลิเคิรท มีทั้งหมด 8 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบวัดเจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน (24 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอ
เทากับ .51-.88 คาความเที่ยงเทากับ .963
ฉบับที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมบริโภคนิยม (16 ขอ) มีคาอํานาจจําแนกรายขอเทากับ .81-.91
คาความเที่ยงเทากับ .981
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2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรูทั้ง2 รูปแบบ โดยใชสูตรคํานวณหา
คาดัชนีประสิทธิผล (E.I)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห ของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และการจัดการเรียนรูแบบปกติ เปนแบบ 2 กลุมอิสระ
โดยใชวิธีการทางสถิติ Hotelling's T2
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และและการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ ดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และและการคิดวิเคราะห
วิธีการสอน
ผลการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์
การคิดวิเคราะห
ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
.958**
การจัดการเรียนรู
.000
แบบเนนเนื้อหา
ประกอบสื่อสภาพ
การคิดวิเคราะห
.958**
จริง
.000
การจัดการเรียนรู
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
.752**
แบบปกติ
.000
การคิดวิเคราะห
.752**
.000
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะหมีความสัมพันธกัน
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียน
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง และการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยใช
Hotelling’s T2 ดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียน
โดยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริงและการจัดการเรียนรูแบบปกติโดยใช
Hotelling’s T2
สถิติทดสอบ
Pillai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Langest Root
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Value
.142
.858
.166
.166

Hypothesis Error df
df
2.000
60.000
2.000
60.000
2.000
60.000
2.000
60.000

F

Sig

4.985*
4.985*
4.985*
4.985*

.010
.010
.010
.010
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จากตาราง 2 พบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง
และการจัดการเรียนรูแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราะหสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ
ผลการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.03/79.58 และการจัดการเรียนรู
แบบปกติ มีประสิทธิภาพ เทากับ 76.36/75.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง มีคาเทากับ 0.5355
แสดงวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 53.55 และการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีคา
เทากับ 0.3986 แสดงวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 39.86
3. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ
เนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริงสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.03/79.58 และการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ มีประสิทธิภาพ เทากับ 76.36/75.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด อภิปรายเพิ่มเติมไดดังนี้
1.1
การจั ด การเรี ย นรู แ บบเน น เนื้ อ หาประกอบสื่ อ สภาพจริ ง กลุ ม สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.03 /79.58
หมายความวา ประสิทธิภาพดานกระบวนการของการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง ซึ่ง
ไดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการประเมินผลงาน และการทดสอบยอยประจําเนื้อหาทั้ง 4 แผน คิดเปน
รอยละ 80.03 และประสิทธิภาพดานผลลัพธซึ่งไดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 79.58 ชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ Brinton, Snow และ
Wesche (1989) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบเนนเนื้อหาเพื่อนําไปสูการเรียนรูภาษาวา เปน
การสอนภาษา โดยประสานเนื้อหาเขากับวัตถุประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใหผูเรียนฝกใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กลาวคือ ผูสอนที่ใช
แนวการสอนแบบนี้จะฝกใหผูเรียนใชทักษะทางภาษาเปน เครื่องมือในการทําความเขาใจสาระของเนื้อหา
ผูเรียนจะไดเรียนเนื้อหาไปพรอมๆ กับภาษาและทักษะการเรียนเชิงวิชาการ โดยผูสอนจะใชเนื้อหากําหนด
รูปแบบของภาษา หนาที่ของภาษา บทเรียนและทักษะยอยที่ผูเรียนจําเปนตองรูเพื่อที่จะเขาใจสาระของ
เนื้อหาและกิจกรรมนอกจากนี้ผูสอนจะฝกวิธีการเรียนภาษาเพื่อใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจความหมาย
ของภาษา และผูเรียนสามารถนํากลวิธีนี้ไปใชไดตลอดไป ทั้งนี้ผูสอนใชการสอนแบบบูรณาการ ใชเนื้อหา
กําหนดบทเรียนทางภาษา ผูสอนสอนทักษะใหสัมพันธกับหัวเรื่องที่กําหนดให ซึ่งในการเลือกหัวเรื่อง ผูสอน
ตองแนใจวาผูเรียนมีทักษะและกลวิธีการเรียนที่จําเปนเพื่อที่จะสามารถเขาใจเนื้อหาได กิจกรรมการเรียนการ
สอนในแนวนี้จะกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดและการเรียนรู โดยผานการฝกทักษะทางภาษา กิจกรรมจะเปน
แบบทักษะสัมพันธที่สมจริง กิจกรรมจะมุงไปที่เนื้อหาวิชาเปนสําคัญขณะที่กระตุนใหผูเรียนคิดและเรียนรูโดย
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ใชภาษาเปาหมาย นักเรียนไดรูจักการวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลเพื่อที่จะสามารถเขียนเชิงวิชาการที่
เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆได สวนในเรื่องของการอานนั้น เมื่อผูสอนใชสื่อการอานที่เปนสื่อจริง นอกจากผูเรียน
จะตองทําความเขาใจขอมูลในบทอานได เขายังจะตองสามารถตีความและประเมินผลขอมูลนั้นไดดวย วิธีการ
แบบนี้เชื่อกันวาจะทําใหผูเรียนรูทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะอยางเปนธรรมชาติท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุภาภรณ ดีศรีแกว (2548 : 94-100) ที่ไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอน
ภาษาที่เนนเนื้อหา พบวาแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอนภาษาที่เนนเนื้อหาที่สรางขึ้นมี
คาประสิทธิภาพเทากับ 77.06/78.12 คาดัชนีประสิทธิผล มีคาเทากับ .59 และนักเรียนมีความสามารถทาง
ภาษาเพิ่มขึ้น รอยละ 59
1.2 การจัดการเรียนรูแบบปกติ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ เทากับ 76.36/75.16 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด หมายความวา ประสิทธิภาพ
ดานกระบวนการของการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งไดจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการประเมินผลงาน
และการทดสอบยอยประจําเนื้อหาทั้ง 4 แผน คิดเปนรอยละ 76.36 และประสิทธิภาพดานผลลัพธซึ่งไดจาก
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา คิดเปนรอยละ 75.16 ที่
กําหนดไว แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะวาแผนการ
จัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดดําเนินตามขั้นตอนการสราง และหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูอยาง
เปนระบบ โดยเริ่มตั้งแตการศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด กิจกรรม
การเรียนรู สื่อและแหลงเรียนรู และการวัดผลประเมินผล
2. การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 0.5355 แสดงวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 53.55 การที่ผลปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดเรียนรูและปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และนักเรียนไดเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบเนน
เนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง ซึ่งเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการสอนที่ประสาน
เนื้อหา เขากับวัตถุประสงคของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนฝกใช
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาเนื้อหาพรอมกับการพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ รวมทั้งไดนําเอา
สื่อสภาพจริง เปนการใชเนื้อหาที่ผูเรียนสนใจและสามารถเขาใจไดสอน ไมไดเนนรูปแบบของภาษา แตเนื้อหา
จะเปนตัวกําหนดรูปแบบของภาษาที่จะสอน โดยผูสอนจะใชเนื้อหาเปนตัวกําหนดรูปแบบทางภาษา อันไดแก
เสียง ศัพท โครงสราง และความหมายที่จําเปน เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ วิธีการแบบนี้จะทํา
ใหผูเรียนรูทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะอยางเปนธรรมชาติที่สุด ดังนั้น อัตราการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนรูดวย
การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จึงเพิ่มขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วลัย ชมพูรัตน
(2547 : 57-77) ที่ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และความสามารถในการฟง -พูด
ภาษาอั ง กฤษของนั ก กี ฬ าโรงเรี ย นก อนและหลั งการเรี ย นบทเรี ย นภาษาอั งกฤษที่ เ น น เนื้ อหา และศึ กษา
ความสามารถในการ ความสามารถในการอาน – เขียนของนักกีฬาโรงเรียนกอนและหลังการเรียนบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา นักกีฬาโรงเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการ
เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหา และมีความสามารถในการฟง พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียน
บทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหา และสอดคลองกับ ยิน ไซ เชน (Yin – Hsi Chen, 2008: 70- 177)
ไดเปรียบผลการสอนอานจับใจความภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียน ระหวางวิธีการสอนแบบเน น
เนื้อหาภาษาที่สอง กับวิธีการสอนแบบดั้งเดิม พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหามี
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แรงจูงในการเรียนและความสามารถดานการอานจับใจความเพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ หลาง เฟยและเจียง ยู
เฟง ( Fei and Yu – feng, 2008 : Abstract) ที่ศึกษาการใชส่ือสภาพจริงในการสอนทักษะการอานแบบ
เขมขนในมหาวิทยาลัยแหงชาติจีน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
ความพึงพอใจตอการอานภาษาอังกฤษแบบเขมเพิ่มมากขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น
ตระหนักถึงความสําคัญของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากขึ้น และนักเรียนมีความสามารถในการ
อานจับใจความสําคัญเพิ่มสูงขึ้น
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหาประกอบสื่อสภาพจริงสูงกวา
การจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัย
เปนเชนนี้อันเนื่องมาจากวิธีการจัดการเรียนรูที่ตางกัน จุดเดนของกิจกรรมของแตละการจัดการเรียนรูแตกตาง
กัน กลาวคือ การจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา ประกอบสื่อสภาพจริงนั้น เปนการใชเนื้อหาเพื่อนําไปสูการ
เรียนรูภาษาเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student-Centeredness) เนื้อหาและกิจกรรม
เกิดจากความสนใจของผูเรียน กิจกรรมการสอนแบบเนนเนื้อหาของขอมูลโดยผูเรียนไดใชภาษาในการทํา
ความเขาใจเนื้อหาสาระของขอมูล ไดฝกฝนทักษะทางภาษา (Language Skills) และกลวิธีการเรียน (Learning
Strategies)ไดทํางานเปนกลุม หรือเปนคู เพื่ออธิบาย สรุป และตีความขอมูล รวมทั้งไดฝกฝนการใชภาษาให
ถูกตองในสถานการที่สมจริง ซึ่งจะเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาใน
การเรียนระดับสูงขึ้นตอไป (กาญจนา แกวจํารัส. 2551: 19; อางอิงมาจาก Brinton, Snow and Wesche
1989: 5-10) ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาของนักเรียนสูงขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สเตลลา คอง
(Stella Kong, 2009 : Abstract) ที่ไดศึกษาการสอนของครูฝกประสบการณที่สอนเนนแบบเนนเนื้อหา
คูขนานและครูฝกประสบการณที่สอนสองภาษากับนักเรียนระดับกลางที่เรียนเนนเนื้อหาของภาษาที่สองใน
บริบทของฮองกงและซีอัน ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบเนนเนื้อหา สามารถสงเสริมการ
เรียนรูโดยผานการใชภาษาที่มีความซับซอนอยางสอดคลองกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของยิน ไซ เชน
(Yin – Hsi Chen, 2008: 70- 177) โนริ โมริโยชิ (Norie Moriyoshi, 2010 : Abstract) และ อาสลานและ
ซากา (Arslan and Saka, 2010 : Abstract) ที่ศึกษาผลการใชการสอนแบบเนนเนื้อหา โดยใชหัวเรื่องเปน
ฐาน ของนักเรียนแผนกวิทยาศาสตรชั้นปที่ 3 ในประเทศตุรกีที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม วิจัย
นี้ใชวิธีการสอนแบบเนนเนื้อหา โดยใชหัวเรื่องเปนฐานในการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายทาง
วิชาการ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบเนนเนื้อหา โดยใชหัวเรื่องเปนฐาน มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น และการนําสื่อสภาพจริงมาประกอบการสอนแบบเนน
เนื้อหานั้น ทําใหผูเรียนสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีประสบการณคุนเคยกับภาษาที่ใชในชีวิตจริง ซึ่ง
ทําใหผูเรียนรูสึกมั่นใจและเปนการเตรียมใหผูเรียนสามารถนําภาษามาใชในชีวิตจริงดวย สอดคลองกับงานวิจัย
ของ กมลทิพย รัชชนะกุล (2548: 51-57) วันเพ็ญ สุขเกษม (2550 : 66 - 70) ฉัตรชัย ศรีสมบูรณ (2551:
53–67) หลาง เฟยและเจียง ยู เฟง ( Fei and Yu–feng, 2008 : Abstract) ชู ชิน ซิว (Shu-Chin, Su, 2008
: Abstract ) ลี ลี่ คูโอ (Li – Li Kuo, 2009 : 87- 27) แพทริก แมคคอย(Patrick Mccoy, 2009 : Abstract)
ยัง เฮียว ปารค (Yong-Hyo Park, 2010 : 30-95) ซึ่งไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูประกอบสื่อสภาพจริง กับการจัดการเรียนรูดวย
วิธีอื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยทั้งหมดพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูที่ตางกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนกระบวนการเรียนการสอนของกลุมควบคุมที่ไดรับการสอน
แบบปกตินั้น เนนความเขาใจกฎเกณฑไวยากรณมากกวาความสามารถในการใชภาษา รวมถึงการใหเรียนรู
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ภาษาโดยแยกองคประกอบของภาษาเปนสวนๆ เชน คําศัพท โครงสรางประโยค และไวยากรณ ซึ่งจะทําให
ผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาแบบไมตอเนื่อง และกระบวนการคิด การเดาความและตีความของบริบททางภาษา
ไดไมเต็มที ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาไดไมมากเทาที่ควร โดยผูเรียนรับ
คําสั่งจากผูสอนเปนสวนใหญ จึงทําใหผูเรียนคิดวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ยากและเกิดความเบื่อหนาย
ในการเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนการเรียนการสอนไมมีความนาสนใจ ไมคอยพบเจอในชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ครูผูสอนภาษาตางประเทศ ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ังสองรูปแบบไปใชในการ
จัดการเรียนรู โดยการคัดเลือกเนื้อหาที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาใชได บริบทและความสนใจของ
ผูเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
1.2 การทําแบบทดสอบยอยประจําเนื้อหา ครูควรกําชับและกํากับดูแลอยางใกลชิด เพื่อไมให
นักเรียนปรึกษาหารือกัน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูทั้ง 2 วิธีวาวิธีใดสงผลตอผลการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สูงกวากัน
2.2 ควรทําการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนหลังเรียนดวย เชน ความคงทน
ในการเรียนรู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ทักษะการคิดขั้นสูงอื่นๆ เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเนนเนื้อหา ประกอบสื่อสภาพจริงกับนักเรียน
ในระดับชั้น และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เปนตน
2.4 ควรมีการทดลองใชวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
และการคิดวิเคราะห ในลําดับตอไป
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