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การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ด้วยการใช้กลวิธีด้านปัญญา
และกลวิธีทดแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
A Study of English Speaking Skills and Self-Confidence Using Cognitive
Strategies and Compensation Strategies of Matthayomsuksa 4 Students
จิตตาภัทร์ บุญมี1 และ ประสงค์ สายหงส์2
Jittapat Boonmee1 and Prasong Saihong2

บทคัดย่อ1
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการพูด ด้วย
กลวิธีด้านปัญ ญาและกลวิธีทดแทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการพูด ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน 4) เพื่อศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/7 โรงเรียนบัวขาวจานวน 46 คน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/8 โรงเรียนบัวขาวจานวน 46 คนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนซึ่งกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้ ว ยกลวิ ธี ด้ า นปั ญ ญาจ านวน 8 แผน แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ ว ยกลวิ ธี ท ดแทนจ านวน 8 แผน
แบบทดสอบทักษะการพูด และแบบสอบถามความมั่นใจในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Independent)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.34/74.02 และ 76.16/73.70 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้า นปัญญาและกลวิธีทดแทน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6023 และ 0.5953 ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธี
ด้านปัญญาและกลวิธีทดแทนมีทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธี
ทดแทนมีความมั่นใจในตนเองสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ ทักษะการพูด กลวิธีด้านปัญญา กลวิธีทดแทน ความมั่นใจในตนเอง
Abstract
This study aimed 1) to develop learning activity organizing that promotes English
speaking skills with the instructional plans using cognitive strategies and compensation strategies
of Matthayomsuksa 4 students that meet the established efficiency criterion of 70/70; 2) to
study learning activity organizing that promotes English speaking skills with the instructional
plans using cognitive strategies and compensation strategies of Matthayomsuksa 4 students;
3) to study Matthayomsuksa 4 students’ English speaking skills using cognitive strategies and
compensation strategies; 4) to study Matthayomsuksa 4 students’ self-confidence using
cognitive strategies and compensation strategies. The sample consisted of two groups:
46 Matthayomsuksa 4 students at Buakhao School using the cognitive strategies, and 46
Matthayomsuksa 4 students of the same school using compensation strategies. The subjects
for both groups were obtained by using cluster random sampling. The instruments used for
collecting the data were 8 instructional plans using the cognitive strategies and the other 8
instructional plans using compensation strategies; an English speaking test and a questionnaire
on self- confidence in speaking English. The statistics used for analyzing the collected data
were percentage, the mean and standard deviation.
The results of the study were as follows:
1. The efficiency indexes of the instructional plans for developing speaking skills of
Matthayomsuksa 4 students using the cognitive strategies and compensation strategies were
76.34/74.02 and 76.16/73.70, respectively; which were higher than the established criterion.
2. The effectiveness indexes of the English speaking instructional plans using the
cognitive strategies and compensation strategies were 0.6023 and 0.5953, respectively.
3. Matthayomsuksa 4 students who learned by using the cognitive strategies and
compensation strategies had English speaking skills after learning higher than before learning,
with statistical significance at the level of .05.
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4. Matthayomsuksa 4 students who learned by using the cognitive strategies and
compensation strategies had higher self-confidence in English speaking than before learning.
Keywords: Speaking Skill, Cognitive Strategies, Compensation Strategies, Self-confidence
บทนา
สังคมโลกปั จจุบัน เป็นสังคมข้อมู ลข่าวสาร ความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมต้องติดต่อพบปะ เพื่อดาเนิน
กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่ง ในการสื่อสาร
ความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันและกันในการศึกษาหาข้อมูลความรู้ และถ่ายทอดวิทยาการต่าง ๆ
แก่กัน ในด้านเศรษฐกิจภาษามีความจาเป็นอย่างยิ่งขึ้นในการเจรจาต่อรองด้านการค้าและการประกอบอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างชนชาติไทยและชน
ชาติอื่น เพราะมีความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ ทาให้สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1-2)
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทักษะทั้ง 4 จาเป็นต้องฝึกฝนแก่ผู้เรียนโดยเท่าเทียมกัน การสอนภาษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การสื่อสารได้ดีนั้น ควรพัฒนาภาษาตามวิธีธรรมชาติคือพัฒนาตามลาดับของทักษะที่ควรจะเป็นโดยเริ่มจากการ
ฝึกทักษะฟัง-พูดก่อนแล้วจึงฝึกทักษะอ่านและเขียนดังที่ริชาร์ดและโรเจอร์ (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549 : 3334; อ้างอิงมาจาก Richards and Rogers, 1995) กล่าวถึงการอ่านและการเขียนจะยังไม่ฝึกจนกว่าจะพูดได้
ทักษะการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้
พูด ดัง นั้น ทักษะการพูดจึง เป็น ทักษะที่สาคัญสาหรับ มนุษย์ในการติดต่อสื่อ สารในชีวิ ต ประจาวัน ในการ
ประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่างๆ และการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ ซึ่งปัจจุบันนี้ ทาได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายถูก ทาให้คนส่วนมากนิยมการติดต่อ สื่อสารกันโดยใช้วิธีการพูดมากกว่าวิธีอื่น
ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนั้น ทักษะการพูด นับได้ว่าเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นมาก เพราะผู้
ที่พูดได้ย่อมสามารถฟังผู้อื่นพูดได้เข้าใจและจะช่วยให้การอ่านและเขียนง่ายขึ้นด้วย (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2539)
อย่างไรก็ตามการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยยังประสบปัญหา ถึงแม้คนไทยส่วนมากเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่สามารถพูดหรือสนทนากับชาวต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งๆ ที่
คร่าเคร่งเรียนภาษาอังกฤษกันมาอย่างหนัก ตั้งแต่การอ่าน การเขียน การท่องจา ซึ่งในอดีตเด็กจะรู้ไวยากรณ์
อย่างดี รู้จักการสร้างประโยค รู้กฎของภาษาอังกฤษ อยู่ในขั้นดีแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติให้เข้าใจได้
(ประนอม สุรัสวดี, 2539) ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาทักษะการพูดนั้นครูจะต้องรู้จัก เลือกเทคนิคใหม่ๆที่จะ
สามารถดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมและตอบสนองเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาทักษะการพูดเพื่ อการสื่อสารที่มีป ระสิทธิ ภาพมากขึ้น โดยผู้ สอนหรือผู้ด าเนิน กิจกรรมต้อ ง
ตระหนักว่าการพูดทาหน้าที่ในการกระตุ้นการใช้ภาษา (Activate) ไม่ใช่หน้าที่การศึกษา (Study) ภาษาโดย

34

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมการใช้ภาษาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจ (เสาวภา
ฉายะบูรกุล, 2547 : 119-120)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอัง กฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บัวขาว ได้คะแนนร้อยละ 67.72 (โรงเรียนบัวขาว, 2558 : 7) ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนร้อยละ 66.95
(โรงเรียนบัวขาว, 2559 : 7) ซึ่งคะแนนดังกล่าว ต่ากว่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนกาหนดคือร้อยละ 70 ผู้วิจัย
จึงได้แลกเปลี่ยนปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยกัน พบว่ามี
ลักษณะปัญ หาคล้ายคลึง กันคื อ ขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร ขาดความมั่ นใจในการพู ด
ภาษาอังกฤษ ระหว่างการทากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนพบว่า นักเรียนขาดกลวิธีในการเรียน ส่งผลให้
ไม่สามารถกาหนดทิศทางในการเรียนของตนเองได้ ไม่มีเทคนิคในการเรียนขาดความสนใจใฝ่เรียนรู้และส่งผล
ให้มีผลการเรียนต่าในที่สุด
กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ เป็นวิธีการที่ผู้เรียนจัดการกับภาษาใหม่ที่เรียนเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจการเรียนรู้ และการเรียกกลับออกมาใช้ นอกจากนั้นกลวิธีการเรียนยังรวมถึงสิ่งที่ผู้เรียนกระทาเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
กาหนดแนวทางในการเรียนด้วยตนเอง และรู้จักใช้กลวิธีการเรี ยนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง เป็น
สิ่งสาคัญในการพัฒนาความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลวิธีการเรียนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การเรียนรู้ข องผู้เรียนเพราะช่วยให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชา และฝึก ทักษะด้านการเรียนได้อ ย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย
ดังนั้นนอกจากผู้สอนจะต้องสอนเนื้อหาความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนมีกลวิธีการ
เรียนที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ได้ (กรมวิชาการ, 2546 : 1) นอกจากนี้
กลวิธีการเรียนยังเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียน ผู้เรียนจะใช้กลวิธีการเรียน
ต่าง ๆ ในการที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์ปลายทางของการเรียน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อาภาภรณ์
จินดาประเสริฐ, 2540 : 6)
กลวิธีด้านปัญญา (Cognitive strategies) เป็นกลวิธีช่วยทาให้บทเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผ่านการ
ฝึกฝนอย่างเป็นธรรมชาติจากสถานการณ์จริง หรือการฝึกฝนการออกเสียงและแต่งประโยคด้วยตนเองซึ่ ง
ประกอบด้วยการทาช้า (Repeating) การฝึกออกเสียง (Formally practicing with sounds system) การใช้
ประโยคที่มีรูปแบบตายตัวและรูปแบบทางภาษา (Recognizing and using formulas and patterns) การรวม
(Recombining) การฝึกอย่างเป็นธรรมชาติ (Practicing naturalistically) (Oxford, 1990 : 8-14)
กลวิธีทดแทน (Compensation strategies) เป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนผ่านข้อจากัดในการสื่อสารได้
เป็ น กลวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นกรณี มี ค วามจ ากั ด ในการสื่ อ สารซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการเดาความหมายโดยใช้ ค วามรู้ ท าง
ภาษาศาสตร์ (Using linguistic clues) การเดาความหมายโดยใช้ข้อมูลอื่นๆ (Using other clues) การเปลี่ยน
มาใช้ภาษาแม่ (Switching to the mother tongue) การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น (Getting help) การใช้
ท่าทาง (Using mime or gesture) การหลีกเลี่ยงข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด (Avoiding communication
partially or totally) การเลือกสื่อสารเพียงบางเรื่อง (Selecting the topic) การปรับข้อความ(Adjusting or
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approximating the message) การสร้างคาใหม่ (Coining words) การใช้คาเหมือน (Using a circumlocution
or synonym) (Oxford, 1990 : 8)
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตระหนักถึงปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีความสนใจที่จะนากลวิธีการ
เรียนภาษาทางตรงระหว่างกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีกลวิธีการเรียนรู้เพื่อช่วยในการเรียนที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจในการ
สื่อสาร และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา
และกลวิธีทดแทน
4. เพื่อศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและ
กลวิธีทดแทน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ของโรงเรียน
บัวขาว อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2560 จานวน 358 คน มีทั้งหมด 8 ห้อง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบัวขาว
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 92 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่มเป็นห้องเรี ยนจากนั กเรี ยนที่ เรีย นวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แล้วจับสลากเพื่อเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ 1 คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
จานวน 46 คน สอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา กลุ่มตัวอย่างที่ 2 คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 จานวน 46 คน สอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญาจานวน
8 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
1.2 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ด้ ว ยกลวิ ธี ท ดแทน จ านวน 8 แผน
แผนละ 3 ชั่วโมงรวม 24 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก (r) รายข้อตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.61 มีค่าความยากง่าย (p)
รายข้อ อยู่ระหว่าง 0.14 ถึง 0.43 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( rtt ) เท่ากับ 0.819
3. แบบสอบถามความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อ ( rxy ) อยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับ (  ) เท่ากับ 0.92
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
ความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยทดสอบกับกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่ม
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญากับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนบัวขาว
3. ขั้นสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบทักษะการพูดและ
แบบสอบถามความมั่นใจในตนเองชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน
3.2 นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนทั้งสองกลุ่มไปทาการตรวจวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
สรุปผลการทดลองตามความมุ่งหมายของการวิจัยต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา
ต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและ
กลวิธีทดแทน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธี
ทดแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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3 การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
4 การศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ด้วยการใช้กลวิธีด้านปัญญาและ
กลวิธีทดแทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลได้ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี ด้านปัญญา
และกลวิธีทดแทน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
ประสิทธิ ภาพของการจั ดการเรี ยนการสอนด้ว ยการใช้ กลวิธีด้ านปั ญญาและกลวิธี ทดแทน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคานวณหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1 ) และหาค่าประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (  2 ) ปรากฏดังตาราง 1-2
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คะแนน
จานวน
การเรียนการสอนด้วยกลวิธีด้านปัญญา
ประสิทธิภาพ
เต็ม
นักเรียน
S.D.
ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1 )
60
46
45.80
2.08
76.34
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (  2 )
20
46
14.80
1.15
74.02
1 /  2 = 76.34 / 74.02
สรุปผล
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทากิจกรรมทักษะการพูด จานวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
45.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.08 คิดเป็นร้อยละ 76.34 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 คิดเป็นร้อยละ 74.02 ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1 ) และค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (  2 ) เท่ากับ 76.34/74.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ตาราง 2 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คะแนน
จานวน
การเรียนการสอนด้วยกลวิธีทดแทน
ประสิทธิภาพ
เต็ม
นักเรียน
S.D.
ร้อยละ

ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1 )
60
46
45.70
1.99
76.16
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (  2 )
20
46
14.74
1.29
73.70
1 /  2 = 76.16 / 73.70
สรุปผล
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทากิจกรรมทักษะการพูด จานวน 8 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
45.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.99 คิดเป็นร้อยละ 76.16 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29 คิดเป็นร้อยละ 73.70 ดังนั้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้ วยกลวิธีทดแทน มีค่ าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1 ) และค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (  2 ) เท่ากับ 76.16/73.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา
และกลวิธีทดแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของกลุ่มทดลองที่ใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้าน
ปัญญาและกลวิธีทดแทน ซึ่งได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและ
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทน
คะแนน
ร้อยละ
ดัชนี
กิจกรรมการเรียนรู้
จานวน คะแนน
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ประสิทธิผล
นักเรียน
เต็ม
(E.I.)
เรียน เรียน เรียน เรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
46
20
319 681 34.67 74.02
0.6023
ด้วยกลวิธีด้านปัญญา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
46
20
322 678 35.00 73.70
0.5953
ด้วยกลวิธีทดแทน
จากตาราง 3 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการพูดที่ใช้กลวิธีด้าน
ปัญญาและกลวิธีทดแทน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6023 และ 0.5953 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.23 และ 59.53 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเปรียบเทียบทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธี
ทดแทน
ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนการสอนด้วย
กลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน ปรากฏผลดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา และผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยกลวิธีทดแทน
การทดสอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลวิธีด้านปัญญา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลวิธีทดแทน

ก่อนเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N



S.D.

46
46
46
46

6.93
14.80
7
14.74

1.37
1.15
1.26
1.29

df

t

P-value

45

54.464*

0.000

45

43.718*

0.000

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้าน
ปัญญาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทน มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
ผู้วิจัยได้ทาการเปรียบเทียบความมั่นใจในตนเองของนักเรี ยนที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน ปรากฏผลดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน
รายการประเมิน
1. ฉันชอบทากิจกรรมการพูดในชั้นเรียน
2. ฉันชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อครูถาม
ในชั้นเรียน
3. ฉันมักได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนให้
ออกไปพูดหน้าชั้นเรียนเสมอ

เรียนโดยใช้กลวิธีด้านปัญญา
ระดับ
S.D.
x
ความมั่นใจ
3.72
0.72
มั่นใจมาก
3.93
0.57
มั่นใจมาก

เรียนโดยใช้กลวิธีทดแทน
ระดับ
S.D.
x
ความมั่นใจ
3.70
0.73
มั่นใจมาก
3.91
0.59
มั่นใจมาก

3.54

3.50

0.62

มั่นใจมาก

0.59

มั่นใจ
ปานกลาง
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เรียนโดยใช้กลวิธีด้านปัญญา
ระดับ
S.D.
x
ความมั่นใจ
3.74
0.65
มั่นใจมาก

เรียนโดยใช้กลวิธีทดแทน
ระดับ
S.D.
x
ความมั่นใจ
3.74
0.65
มั่นใจมาก

3.74

0.65

มั่นใจมาก

3.76

0.60

มั่นใจมาก

3.67

0.63

มั่นใจมาก

3.67

0.63

มั่นใจมาก

7. ฉันมักจะใช้ท่าทางประกอบการพูด

3.70

0.63

มั่นใจมาก

3.63

0.53

มั่นใจมาก

8. ฉันมักจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อน ๆ
เสมอ ๆ
9. เมื่อพบปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษ
ฉันจะพยายามพูดใหม่เสมอ

3.72

0.62

มั่นใจมาก

3.72

0.62

มั่นใจมาก

3.87

0.58

มั่นใจมาก

3.76

0.57

มั่นใจมาก

10. ฉันรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษผิด

3.59

0.54

มั่นใจมาก

3.57

0.54

มั่นใจมาก

11. ฉันสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้
อย่างชัดเจน
12. เพื่อน ๆ มักจะชมว่าฉันพูด
ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย
13. ฉันรู้สึกอายหากต้องพูดภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน
14. ขณะที่พูดภาษาอังกฤษฉันไม่กล้า
สบตาผู้ฟัง
15. ฉันจะฝึกทบทวนคาศัพท์ที่ออกเสียง
ผิดบ่อย ๆ
16. ฉันอยากแสดงความคิดเห็นแต่กลัวพูด
ไม่ถูก
17. ฉันคิดว่าถึงจะพูดผิดบ้างแต่ก็ไม่ใช่
เรื่องร้ายแรง
18. ฉันนึกอะไรไม่ออกเมื่อต้องออกไปพูด
หน้าชั้นเรียน
19. ฉันตื่นเต้นจนจาสิ่งที่จะพูดไม่ได้
20. ฉันรู้สึกกังวลใจเมื่อต้องพูด
ภาษาอังกฤษ
รวม

3.63

0.49

มั่นใจมาก

3.63

0.49

มั่นใจมาก

3.63

0.53

มั่นใจมาก

3.61

0.54

มั่นใจมาก

3.70

0.55

มั่นใจมาก

3.70

0.55

มั่นใจมาก

3.63

0.57

มั่นใจมาก

3.59

0.62

มั่นใจมาก

3.54

0.59

มั่นใจมาก

3.50

0.55

3.59

0.62

มั่นใจมาก

3.54

0.59

มั่นใจ
ปานกลาง
มั่นใจมาก

3.57

0.54

มั่นใจมาก

3.54

0.50

มั่นใจมาก

3.63

0.57

มั่นใจมาก

3.54

0.55

มั่นใจมาก

3.65
3.54

0.48
0.50

มั่นใจมาก
มั่นใจมาก

3.65
3.63

0.48
0.53

มั่นใจมาก
มั่นใจมาก

3.67

0.59

มั่นใจมาก

3.64

0.58

มั่นใจมาก

รายการประเมิน
4. หากพบชาวต่างชาติฉันชอบเข้าไป
ทักทายและสนทนาด้วย
5. ถึงแม้จะตื่นเต้นแต่ฉันก็สามารถควบคุม
อารมณ์ในขณะที่พูดภาษาอังกฤษได้
6. เมื่อนึกคาศัพท์ที่ต้องการพูดไม่ออกฉัน
มักจะพูดคาศัพท์ง่ายๆ แทน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 : ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41

จากตาราง 5 การวิเคราะห์ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกลวิธี
ด้านปัญญาและกลวิธีทดแทน โดยรวมอยู่ในระดับ มั่นใจมาก (  = 3.67) และ (  = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักเรียนชอบแสดงความคิดเห็นเมื่อครูถามในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมั่นใจมาก (  =3.93)
และ (  = 3.91)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ด้วยการใช้กลวิธีด้านปัญญาและ
กลวิธีทดแทน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพดังนี้
1.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้าน
ปัญ ญามีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.34/74.02 โดยที่แ ผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
กระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ร้อยละ 70 ซึ่ง หมายความว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญาได้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน
ทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ 76.34 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 74.02 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้เนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนและมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
ควบคุมวิท ยานิพนธ์เ ป็นอย่างดี และแผนการจัดการเรียนรู้เ พื่อพัฒนาทั กษะการพู ดด้วยกลวิ ธีด้านปัญญา
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะไปพร้อมๆ
กันได้ อาทิเช่นครูผู้สอนทากิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนชมวีดีโอ และร่วมกันตอบคาถามเพื่อ
ทดสอบความเข้าใจและตรวจสอบความพร้อมก่อนเรียนทาให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น สนุกสนานกับการทา
กิจกรรม จากนั้ นเป็นการนาเสนอคาศั พท์ หลั กไวยากรณ์และตอบคาถามจากเนื้อเรื่ อง จะสังเกตได้ว่าใน
ขั้นตอนนี้นักเรียนและครูผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา เมื่อถึงกิจกรรมการฝึกพูดนักเรียนได้รับคาชี้แจง
ในการใช้กลวิธีด้านปัญญา และลงมือปฏิบัติการฝึกร่วมกันทั้งชั้น นักเรียนทุกคนมีโอกาสในการฝึกและเกิด
ความสนุกสนานคล้ายกับการเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินแต่เกิดการเรียนรู้ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา เป็นกลวิธีที่ช่วยทาให้บทเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่น การใช้เหตุผล
การจดบันทึก การสรุปบทเรียน การทาโครงสร้างบทเรียน การจัดการข้อมูลเพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
การฝึกฝนอย่างเป็นธรรมชาติจากสถานการณ์จริงหรือการฝึกฝนการออกเสียงและการแต่งประโยคด้วยตนเอง
(Chiya, 2003) สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหนึ่งของอรทัย รัตนสมัย (2553 : 67-68) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมที่ใช้กลวิธีการเรียนรู้ด้านปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยการใช้กลวิธีเชื่อมโยงข้อมูล กลวิธีการฝึกด้วยการทาซ้าๆ และกลวิธีวิเคราะห์และใช้เหตุผล ซึ่งเป็นวิธีที่เปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนพบเห็นการเรียนรู้ กาหนดการกระทาด้วยตนเอง เป็นการฝึกให้มีความชานาญการด้านทักษะ
ในสิ่งที่เรียน หรือใช้สิ่งที่ต้องการเรียนรู้บ่อยๆ ซ้าๆ ทาให้เกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ และสามารถนาไปใช้ได้
1.2 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีทดแทน
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.16/73.70 ซึ่งมีประสิทธิภาพกระบวนการสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 นักเรียนที่
เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีทดแทนได้รับคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนทั้ง 8 แผน คิดเป็นร้อยละ 76.16 และมีคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 73.70 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีกระบวนการสร้างตามขั้นตอน มีการตรวจสอบและหาคุณภาพจนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
ต่อผู้เรียนและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนสามารถทาให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังเกตได้จากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะการพูด ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกพูดโดยใช้กลวิธีร่วมกับผู้อื่น
และได้สังเกตการพูดของผู้อื่นเพื่อเป็นแบบอย่างในการฝึกพูดของตนเองได้ ซึ่งกลวิธีการเรียนภาษาทางตรงด้าน
การทดแทนเป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาเป้าหมายที่ผู้เรียนเรียน โดยกลวิธีนี้ผู้เรียนต้องใช้กลไกทาง
สมองที่ ช่ว ยให้ ผู้ เรี ยนเก็บ ข้ อมู ล ความรู้ ทางภาษาไว้ โดยเฉพาะด้า นคาศัพ ท์ และนาออกมาใช้เ มื่ อต้ อ งการ
นอกจากนี้กลวิธีดังกล่าวนี้ยังมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับภาษา ทาให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างอัตโนมัติ (Oxford, 1990 : 37-39) ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของอาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ
(2540 : 25-61) ได้กล่าวว่า กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ คือ วิธีการที่ผู้เรียนจัดการกับภาษาใหม่ที่เรีย น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจการเรียนรู้และเรียกกลับออกมาใช้ นอกจากนั้น กลวิธีการเรียนรู้ยังรวมถึงสิ่งที่ผู้เรียน
กระท าเพื่อ ให้เกิ ดการเรียนรู้ได้ง่ าย รวดเร็ ว ผู้เ รียนเกิดความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น และเรีย นรู้ไ ด้ อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพสามารถก าหนดแนวทางในการเรี ยนด้ วยตนเอง และรู้จั กใช้ กลวิ ธีก ารเรีย นที่เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาความสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียน ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนต่างๆ ในการที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์
ปลายทางของการเรียน เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพรรณ พายุหะ
(2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ กลวิธีการใช้ภาษา
ท่าทาง กลวิธีการพูดภาษาแม่ด้วยสาเนียงภาษาที่สอง กลวิธีการขอความช่วยเหลือ กลวิ ธีการใช้คาใกล้เคียง
และกลวิธีการคิดคาขึ้นมาใหม่ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมีการฝึกใช้กลวิธีมากขึ้นในวงรอบที่ 4 นักเรียนมีความ
มั่นใจในการพูดมากขึ้นและนากลวิธีการเรียนทุกกลวิธีมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนได้นอกจากนี้ยัง สอดคล้องกับงานวิ จัยของ Lin (2007) ได้ศึกษากรณีชาวไต้หวัน 7 คน ที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ พบว่าอาสาสมัครทั้ง 7 คน ซึ่งไม่ได้เรียนเอกวิชาภาษาอังกฤษยอมรับกลวิธี
หลีกเลี่ยงข้อสนทนา นักเรียนส่วนมากเชื่อว่าความพร้อมก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้ต้องมีความเข้าใจคู่สนทนา
สาหรับกลวิธีการใช้ภาษาที่สอง พบว่านักเรียนจานวน 6 คนมีความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารมากขึ้น
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเรียนยอมรับเกี่ยวกับกลวิธีการสร้างคาขึ้นมาใหม่ซึ่งช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นประสบ
ความสาเร็จในการเรียนรู้
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2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดัชนีดังนี้
2.1 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีด้านปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.6023 หมายความว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.23 การที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานทาให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้คาศัพท์และพัฒนา
ทัก ษะการพู ด ช่ วยให้ ผู้ เ รีย นมี ค วามมั่ น ใจในตนเองสามารถน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ ปรุง การจั ด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างดี อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (2540 อ้างอิงจาก อ๊อกซ์ฟอร์ด, 1990) ได้จัดระบบ
กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศไว้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีผลต่อการเรียนโดยตรงและประเภทที่มีผลต่อ
การเรียนโดยอ้อมซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลวิธีโดยตรงคือกลวิธีด้านปัญญาโดยเลือกวิธีการรวมใหม่เป็นวิธีที่ผู้เรียน
ฝึกฝนการพูดและสร้างเสริมความมั่นใจในการพูดโดยพูดประโยคที่เกิดจากการนาคาหรือวลีที่อยู่ในเนื้อเรื่องมา
รวมกันกั บประโยคที่รู้ จักเป็นอย่างดีวิ ธีการฝึก ฝนอย่างเป็น ธรรมชาติเ ป็นวิ ธีที่ผู้ เรีย นได้ ฝึกฝนการพูด จาก
สถานการณ์จาลองอย่างเป็นธรรมชาติและวิธีการฝึกซ้าเป็นวิธีที่ผู้เรียนฝึกฝนการพูดและสร้างเสริมความมั่นใจ
ในการพูดโดยการพูดคาศัพท์วลีหรือประโยคที่มีปัญ หาซ้าๆ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทักษะการพูดของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกลวิธีด้านปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2.2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดด้วยกลวิธีทดแทนกลุ่ม
สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ค่ า เท่ า กั บ 0.5953 หมายความว่ า นั ก เรี ย นมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 59.53 การที่ปรากฏผลเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจั ดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนมีกิจกรรมในขั้นของการฝึกพูดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียน
ได้จับคู่ในกิจกรรมการฝึกและสร้างบทสนทนาจากสถานการณ์ที่ครูกาหนดให้ โดยเลือกใช้กลวิธีที่ได้รับการฝึก
มา ทาให้นักเรียนมีรูปแบบในการใช้คาศัพท์ เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อเกิดปัญหา
ระหว่างการพูดผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีทดแทนในระหว่างสนทนาได้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธี
ทดแทนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดของตนเองด้วยวิธีการใช้ท่าทางเพื่ อ
บ่งบอกถึงความหมายของคาที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคาพูดได้วิธีการเดาความหมายโดยใช้ข้อมูลอื่นๆ โดยใช้
คาถามและวิธีการใช้คาเหมือนเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Le
(2006) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลวิธีในการสื่อสารของผู้เ รียนที่ใช้ภาษาที่สอง พบว่านักเรียนกลุ่ม A และ
นักเรียนกลุ่ม B มีความสามารถในการใช้กลวิธีใน 3 บริบทที่ไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในบริบทของการฝึก
เป็นไกด์นาเที่ยวกลุ่ม A มีความกระตือรือร้นที่จะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของภาษามากกว่ากลุ่ม A
สาหรับความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมพบว่าทั้งครูและนักเรียนเห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้ช่วยให้นักเรียน
ใช้กลวิธีสื่อสารพัฒนาทักษะการพูดได้จริง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและการจัด
กิจกรรมการเรีย นรู้ ด้วยกลวิธี ทดแทนมีทั กษะการพู ดภาษาอัง กฤษสู งขึ้น ทั้ งนี้ เป็ นผลเนื่ องมาจากการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญ ญาและกลวิธีทดแทน ประกอบไปด้วยกลวิธีย่อย ได้แก่การฝึกพูดซ้า
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การรวมใหม่ และนาไปสู่การฝึก ฝนอย่างเป็นธรรมชาติทาให้นัก เรียนเกิด ความมั่นใจในตนเองเมื่อต้องพู ด
ภาษาอังกฤษ
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีทดแทนมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งสองกลวิธีช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดจนเกิดความมั่นใจในตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาในการทากิจกรรม
มากครูจึงควรบริหารเวลาในการทากิจกรรมและคอยเสริมแรงให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างตั้งใจ
1.2 ก่อนการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรนาเสนอกลวิ ธีการเรียนให้นักเรียนรู้จักเห็ น
ความสาคัญและทาความเข้าใจแต่ละกลวิธีให้ดีก่อน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 หากเนื้อหาเป็นเรื่องไกลตัวของนักเรียน เพื่อให้การสนทนามีความสนุกสนานและมีความ
สมบูรณ์ ครูควรมอบหมายหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาให้นักเรียนทราบล่วงหน้าอาจมอบหมายให้
นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ กลวิธีการเรียนด้านปัญญาและ
กลวิธีทดแทนเพื่อพัฒนาทั้งทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน
2.2 ควรนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีด้านปัญญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กลวิธีทดแทน ไปทดลองเปรียบเทียบกับกลวิธีการเรียนรู้แบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในโอกาสต่อไป
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