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บทคดัย่อ 
          ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ผลการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษตาม 
ทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื  
1) แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐาน 2) วตัถุประสงค ์3) ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ 4) ระบบสงัคม  
5) หลักการตอบสนอง และ 6) ระบบสนับสนุน ส าหรบัขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู้ มี 5 
ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 ขัน้ Warm up (ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน) ขัน้ที่ 2 ขัน้ Presentation (ขัน้
การน าเสนอเนื้อหา) ขัน้ที ่3 ขัน้ Practice (ขัน้การฝึกปฏบิตั)ิ ขัน้ที่ 4 ขัน้ Production (ขัน้
การน าไปใช)้ และขัน้ที ่5 ขัน้ Conclusion (ขัน้สรปุ) 
 2. รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพูดภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 75.63/77.78 ซึง่สูง
กว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้75/75   
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  3. ผลการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงั  การพดู  ภาษาองักฤษตามแนว 
ทฤษฎไีวก๊อตสกีส้ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
       3.1 ค่าดชันีประสทิธผิลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดู 
ภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 เท่ากบั 0.5745   
รอ้ยละ 57.45 
 3.2 เจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (X= 2.62)  

โดยสรุป การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู้การฟงัการพูดภาษาองักฤษตาม
แนวทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มปีระสทิธภิาพทีเ่หมาะสม ช่วย
ใหน้กัเรยีนเกดิการพฒันาทกัษะการฟงัการพดูภาษาองักฤษ จงึควรสนบัสนุนและส่งเสรมิให้
ครนู ารปูแบบการสอนดงักล่าวไปใชส้อนต่อไป 
 
ค าส าคญั :  การพฒันารปูแบบ ,  การจดัการเรยีนรูก้ารฟงั , การพดูภาษาองักฤษ ,ตามแนวทฤษฎ ี
                    ไวก๊อตสกี ้
 
Abstract 
 The results showed that  
  1. The development of learning management English model in listening 
and speaking based on Vygotsky’s theory of Matthayomseuksa 2 students consisted 
element of the development of six components: 1) the basic concept and theory 2) 
objectives 3) instruction 4) social system, 5) the response and 6) support. The 
instruction includes 5 steps : step 1: warm up, 2: presentation, 3: practice,  4: 
production and step 5: conclusion 

2. The efficiency of learning management English model was  
75.63/77.78. 
  3. An implementation of learning management English model in 
listening and speaking based on Vygotsky’s theory of Matthayomseuksa 2 showed 
that: 
   3.1 The effectiveness index (E.I.) of the development of learning 
management English model in listening and speaking based on Vygotsky’s theory of 
Matthayomseuksa 2 students was 0.5745 
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   3.2 The students’ attitude towards English learning management 

model was at a high level ( X= 2.62). 
In conclusion the development of learning management English model in 

listening and speaking based on Vygotsky’s theory for Matthayomseuksa 2 was 
efficiency and the students could develop the listening and speaking skills. 
therefore, English teachers should be encouraged to use this model of teaching and  
enhance learning. 
 
Keywords :  The Development of Learning Management,  English Model in Listening ,  
              Speaking  Based , Vygotsky’s Theory   

 
บทน า 

สัง คมโลกป ัจ จุ บันกา ร เ รียนรู้
ภาษาต่างประเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็น
อย่างยิง่ในชีวติประจ าวนั เนื่องจากเป็น
เครื่ อ งมือส าคัญ ในการติด ต่อสื่ อสาร 
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชน
โลก และตระหนักถงึความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก น ามา
ซึ่งมติรไมตรแีละความร่วมมอืกับประเทศ
ต่างๆ ช่วยพฒันาผู้เรยีนให้มคีวามเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ื่นดขีึน้ เรยีนรูแ้ละเขา้ใจความ
แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ภ า ษ า แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคดิ สงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง มเีจตคติ
ที่ดต่ีอการใช้ภาษา ต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประ เทศเพื่ อการสื่ อสารได้ 
รวมทัง้เขา้ถงึองคค์วามรูต่้างๆ ได้ง่ายและ
กว้างขึ้นและมวีสิยัทศัน์ในการด าเนินชวีิต 

ประกอบกบัความต้องการของหลกัสูตรกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัใหผู้เ้รยีนมี
เจตคตทิีด่ต่ีอภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์
ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ประกอบอาชพี และ
ศกึษาต่อ ในระดบัทีสู่งขึน้ รวมทัง้มคีวามรู้
ความเข้าใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถ
ถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงั
สั ง ค ม โ ล ก ไ ด้ อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551 : 221)  

ภาษาต่างประเทศทีเ่ป็นภาษา 
สากลอนัเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีใ่ชใ้นการ
สื่อสารกบัประชาคมโลกไดอ้ยา่งไรข้ดีจ ากดั 
สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและความรูใ้น
แขนงต่างๆ ไดแ้ก่ภาษาองักฤษ ดงันัน้การ
พฒันาประเทศในทุกดา้นใหม้คีวาม
เจรญิกา้วหน้าและทดัเทยีมกบันานา
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ประเทศในโลกจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้ง
พฒันาศกัยภาพของประชากรของประเทศ
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการสื่อสารดว้ย
ภาษาองักฤษ ประเทศไทยไดต้ระหนกัถงึ
ความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษมาโดย
ตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้ากการจดัการศกึษา
ของชาตกิ าหนดใหม้กีารเรยีนการสอนวชิา
ภาษาองักฤษในระดบัต่างๆ มาเป็น
เวลานานเพื่อใหป้ระชากรของชาตสิามารถ
สื่อสารกบันานาชาตดิว้ยภาษาองักฤษทัง้
ทางดา้นการฟงั การพดู การอ่าน และการ
เขยีนภาษาองักฤษ  (บญัชา  อึง่สกุล.   
2545 : 87)  

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎขีองไวก๊อตสกี้ 
มีแนวคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมต่อพฒันาการเรยีนรู้ โดยมคีวามเชื่อ
ว่าพฤติกรรมทางสงัคมน าไปสู่พฒันาการ
การใช้ภาษา และเป็นการเพิม่พฒันาการ
ทางความคิดได้ด้วย กล่าวคือ ในการ
จดัการเรยีนรูส้ ิง่ส าคญัที่จะต้องค านึงถงึคอื
ระดบั พฒันาการ 2 ระดบั อนัไดแ้ก่ ระดบั
พัฒนาการที่ เ ป็นจริง  (Actual 
Development Level) และระดบัพฒันาการ
ที่สามารถจะเป็นไป ได้ (Potential 
Development Level) ระยะห่างระหว่าง
ระดับพัฒนาการที่ เ ป็นจริง และระดับ
พฒันาการที่สามารถจะเป็นไปได้ นัน้
เรยีกว่า พืน้ทีร่อยต่อพฒันาการ (Zone of 
Proximal Development) การสนับสนุนให้
พฒันาการ ทางความรูค้วามเขา้ใจเกดิการ

เจริญงอกงาม โดยจ าเป็นต้องมีผู้ที่
เชี่ยวชาญกว่าให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 
เพื่อให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้ การ
เสรมิต่อการเรยีนรู้ (Scaffolding) โดยมี
กระบวนการเสรมิต่อความรู ้ 4 ขัน้ ดงันี้ 
ขัน้ที ่1 เสรมิต่อความรูด้ว้ยการไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นทีม่ ี ความรูม้ากกว่า ขัน้
ที่ 2 เสรมิต่อความรูด้้วยความช่วยเหลอื
ของตนเอง  ขัน้ที ่ 3 การท าใหเ้กดิความ
คล่องแคล่ว ความเป็นอตัโนมตัิผ่านการ
ฝึกฝน ขัน้ที ่4 การสญูเสยีความคล่องแคล่ว  
ความเป็นอตัโนมตัเิป็นการ  ยอ้นกลบัสู่สาม
ขัน้ตอนแรก  (วรรณี โสมประยรู  2553 : 
34) 

จากความเป็นมาขา้งตน้ ผูว้จิยัมี
ความสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 โดยเป็นการ
พฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎไีวก๊อตสกี้ 
เพื่อศกึษาผลการใชร้ปูแบบการจดัการ
เรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษตาม
ทฤษฎไีวก๊อตสกี ้โดยศกึษาถงึดชันี
ประสทิธภิาพของรปูแบบ และเจตคตทิีม่ต่ีอ
วชิาภาษาองักฤษหลงัจากการใชร้ปูแบบ
การจดัการเรยีนรู ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  

           1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรยีนรูก้ารฟงัการพูดภาษาองักฤษตามแนว
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ทฤษฎีไว ก๊อตสกี้ ส าหรับนัก เ รียนชั ้น

มธัยมศกึษาปีที ่2  

2. เพื่อหาประสทิธภิาพรปูแบบ 
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ฟ ัง ก า ร พู ด
ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีไวก๊อตสกี้ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ตาม
เกณฑ ์75/75 
 3.  เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิล
ของรปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพูด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 4.  เพื่อศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอวชิา
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่2   

วิธีด าเนินการวิจยั 
      การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

การฟงัการพดูภาษาองักฤษตามทฤษฎ ี
ไวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่2 ผูว้จิยัด าเนินการในลกัษณะของการ 
วจิยัและพฒันา โดยแบ่งขัน้ตอนการ 
ด าเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 พฒันารปูแบบการ
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้
 ขัน้ตอนที ่3 น ารปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ 
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกีไ้ปใช ้สรปุผล และ 
ประเมนิประสทิธผิลและปรบัปรงุ  ซึง่ 
สามารถแสดงขัน้ตอนการด าเนินการ  
ดงัภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ภาพประกอบ 1 ขัน้ตอนด าเนินการวจิยัและพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู้ 

ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

1. ศกึษาแนวคดิทฤษฎจีากเอกสาร
และงานวจิยั 

2. ศกึษาเอกสารเกีย่วกบัการพฒันา
รปูแบบการสอน 

3. ศกึษาหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 หลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ หลกัสตูรกลุ่ม
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ
โรงเรยีนบา้นหนองหวา้ตาด า 
 

ขัน้ตอนที ่2 การพฒันารปูแบบการ
จดัการเรยีนรู ้
1. ออกแบบรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
2. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

3. น าไปทดลองใช ้(try out) 

ขัน้ตอนที ่3 น ารปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใช ้สรุปและ
ประเมนิประสทิธผิลและปรบัปรงุ 
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จากภาพประกอบ 1 แสดงถงึขัน้ตอนการ 
วจิยัและการพฒันารปูแบบการจดัการ 
เรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษตาม 
ทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 นัน้ สามารถสรปุถงึ 
การศกึษาในแต่ละขัน้ตอนของการ 
ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันารปูแบบรปูแบบ 
การการจดัการเรยีนรู ้ การวจิยัครัง้เป็นการ 
พฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการ 
พดูภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โดยม ี
จดุมุง่หมายเพื่อพฒันารปูแบบการจดัการ 
เรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษตาม 
ทฤษฎไีวก๊อตสกี ้เพื่อหาประสทิธภิาพ 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูต้ามเกณฑ ์75/75 
เพื่อศกึษาผลการใชร้ปูแบบการจดัการ 
เรยีนรู ้โดยศกึษาดชันีประสทิธผิลของ 
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้และศกึษาเจตคต ิ
ทีม่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2โดยผูว้จิยัด าเนินการวจิยั 
แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี้  
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาวเิคราะหแ์ละ 
สงัเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน เพื่อศกึษาและ 
วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานน ามาใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรูก้าร 
ฟงัการพดูภาษาองักฤษตามทฤษฎ ี
ไวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยั 

เกีย่วกบั หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบั
การจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
ทฤษฎกีารเรยีนรูภ้าษาองักฤษแบบบรูณา
การภาษาและเนื้อหา (CLIL) ทฤษฎคีอน
สตรคัตวิสิต ์ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องไวก๊อตส
กี ้เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันา 
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

2. สงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้
เกี่ยวกับรูปแบบการจดัการเรียนรู้การฟงั
การพูดภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้
จากเอกสารและงานวจิยัเกี่ยวกบั เกี่ยวกบั
การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อให้
ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่น ามาพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนรู ้ เช่น ขัน้ตอนการจดัการ
เรยีนรู้ การใช้สื่อในการจดัการเรยีนรู้ การ
วดัและประเมนิผล 

3. วเิคราะหเ์อกสารหลกัสตูร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ หลกัสูตรกลุ่มสาระการ
เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศโรงเรยีนบ้านหนอง
หวา้ตาด า เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์การจดัการเรยีนรู้และ
เนื้อหาสาระ 
 ขัน้ตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ฟ ั ง  ก า ร พู ด  
ภาษาองักฤษตามทฤษฎ ี



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        1227                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

ไวก๊อตสกี้  เพื่อเพื่อก าหนดโครงร่างของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การฟงัการพูด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วจิยัได้
ด าเนินการ ดงันี้ 

1. ออกแบบรปูแบบการ 
จดัการเรยีนรู ้โดยน าแนวคดิและทฤษฎจีาก
การศกึษาและวเิคราะห์จากขัน้ตอนที ่1 มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการสร้างโครง
ร่ า ง รู ป แ บบก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
องค์ประกอบและขัน้ตอนของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ 
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 ซึง่องคป์ระกอบของ 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูป้ระกอบไปดว้ย 6  
องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) หลกัการ แนวคดิ 
 ทฤษฎ ี2) วตัถุประสงค ์3) ขัน้ตอนการ 
สอน 4) ระบบสงัคม 5) หลกัการตอบสนอง 
 และ 6) ระบบสนบัสนุน ส่วนขัน้ตอน 
การจดัการเรยีนรูม้ ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 
 ขัน้ Warm up (ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน) ขัน้ที ่ 
2 ขัน้ Presentation (ขัน้การน าเสนอ 
เนื้อหา) ขัน้ที ่3 ขัน้ Practice (ขัน้การฝึก 
ปฏบิตั)ิ ขัน้ที ่4 ขัน้ Production (ขัน้การ 
น าไปใช)้ และขัน้ที ่5 ขัน้Conclusion  
(ขัน้สรปุ) 

2. ตรวจสอบคุณภาพโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยน ารูปแบบการจัดการ
เรยีนรู้ไปตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสม 

ข้อดี ข้อบกพร่อ ง  ตลอดจนสิ่ งที่คว ร
ปรบัปรงุโดยผูเ้ชีย่วชาญ และปรบัปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนน า
รปูแบบการจดัการเรยีนรูไ้ปใช ้

3. น ารปูแบบการจดัการ 
เรยีนรูไ้ปทดลองใช ้(try out) กบันักเรยีนที่
มสีภาพคล้ายกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งน าไป
ทดลองใช้กบันักเรยีนโรงเรยีนวดัสองพี่น้อง 
ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสมีา จ านวน 1 ห้องเรยีน แล้วน า
รปูแบบการเรยีนจดัการเรยีนรูท้ีท่ดลองใชม้า
แก้ไขปรบัปรุง ข้อดี ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่
ควรปรับปรุงก่อนน ารูปแบบการจัดการ
เรยีนรูไ้ปใชจ้รงิกบักลุ่มเป้าหมาย 
 ขัน้ตอนที ่3 น ารปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ 
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกีไ้ปใช ้สรปุผล และ 
ประเมนิประสทิธผิลและปรบัปรุง เป็นการ 
ทดลองการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดู 
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  โดย 
ใชแ้บบแผนการวจิยั One Group Pretest–  
Posttest โดยมวีธิดี าเนินการตามขัน้ตอน 
  ดงันี้ 
  1. เลอืกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็
คอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ที่ได้รบั
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ฟ ัง ก า ร พู ด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
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นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ระยะเวลา 18 
ชัว่โมง 
  2. ทดสอบก่อนเรยีนเพื่อวดั
ความสามารถในการฟงัการพดู  
  3. น ารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้การฟงัการพูดภาษาอังกฤษตาม
ทฤษฎีไว ก๊อตสกี้  ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่2 ระยะเวลา 18 ชัว่โมง 
  4. ทดสอบหลงัเรยีนเพื่อวดั
ความสามารถ ดา้นการฟงั การพดู  
  5. น าข้อมูลมาประเมิน
ประสทิธผิล ตรวจสอบ ปรบัปรุงแก้ไข และ
ตรวจสอบขัน้สุดท้าย เพื่อประเมนิรูปแบบ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ฟ ัง ก า ร พู ด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
        1. เครือ่งมอืในการทดลอง 
  1.1 รปูแบบการจดัการเรยีนรู้
การฟงัการพดูภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎี
ไวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2  
  1.2 แผนการจดัการเรยีนรู้
ประกอบรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 
 2. เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
  2.1 แบบทดสอบการฟงัการ
พดูภาษาองักฤษ 

  2.2 แบบวดัเจตคตทิีม่ต่ีอวชิา
ภาษาองักฤษ  

 
 การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือ 

 1. รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้าร

ฟงัการพดูภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎไีว

ก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่

2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ตามแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ 

  1.1 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎี

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดู

ภาษาองักฤษตามแนวทฤษฎไีวก๊อตสกี ้

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จาก

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อ

ก าหนดกรอบแนวคดิของรปูแบบการเรยีนรู ้

  1.2 ศกึษาแนวคดิการพฒันา
รปูแบบการสอนตามแนวทาง ของ Joyce 
and Weil    (จริะพร ชะโน. 2551 : 74 ; 
อา้งองิมาจาก Joyce andWeil. 2000) เพื่อ
ก าหนดองคป์ระกอบของรปูแบบการเรยีนรู ้
  1.3 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
หลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนบา้นหนองหวา้
ตาด า สมรรถนะส าคญั สาระภาษาเพื่อการ
สื่อสารเพื่อเป็นตน้แบบในการจดัหน่วยการ
เรยีนรูต้ามรปูแบบการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 
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  1.4 สรา้งกรอบแนวคดิรปูแบบ
การจดัการเรยีนรู ้
  1.5 ออกแบบโครงรา่งรปูแบบ
การจดัการเรยีนรู ้ซึง่องคป์ระกอบของ
รปูแบบการจดัการเรยีนรูป้ระกอบไปดว้ย 6 
องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) หลกัการ แนวคดิ 
ทฤษฎ ี2) วตัถุประสงค ์3) ขัน้ตอนการสอน 
4) ระบบสงัคม 5) หลกัการตอบสนอง และ 
6) ระบบสนับสนุน ส่วนขัน้ตอนการจดัการ
เรยีนรูม้ ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 ขัน้ Warm 
up (ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน) ขัน้ที ่2 ขัน้ 
Presentation (ขัน้การน าเสนอเนื้อหา) ขัน้
ที ่3 ขัน้ Practice (ขัน้การฝึกปฏบิตั)ิ ขัน้ที ่
4 ขัน้ Production (ขัน้การน าไปใช)้ และขัน้
ที ่5 ขัน้Conclusion (ขัน้สรปุ) 
  1.6 น ารปูแบบการจดัการ
เรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธต์รวจสอบความเหมาะสม 
ความชดัเจนของขัน้ตอน และรปูแบบการ
จดัการจดัการเรยีนรู ้
  1.7 น าตน้แบบทีป่รบัปรงุ
แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธใ์หผู้เ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน  
 2. แผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบ
รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ ผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  2.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
เกีย่วกบัหลกัการจดุมุง่หมาย โครงสรา้ง 

เวลาเรยีน แนวด าเนินการ การวดัผล
ประเมนิผลและการตดิตาม ศกึษา หลกัสตูร
กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
หน่วยการเรยีนรู ้เรือ่ง Myself ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 เพื่อใหท้ราบเนื้อหา
ประกอบการจดัการเรยีนการสอน 
  2.2 ศกึษาวธิกีาร หลกัการ 
หลกัทฤษฎ ีและเทคนิคการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรู ้โดยการประยุกตใ์ช้
กระบวนการ Backward Design จาก
เอกสารการออกแบบการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวคดิ Backward Design จริะพร  ชะโน 
(2554 : 1-5) 
  2.3 ศกึษาเนื้อหาเรือ่ง Myself 
เกีย่วกบัการกล่าวทกัทายและการกล่าวลา 
การแนะน าตนเองและผูอ้ื่น การบรรยาย
ลกัษณะของบุคคล กจิวตัรประจ าวนั การ
บอกขอ้มลูเกีย่วกบัตนเอง การบอกอาการ
เจบ็ปว่ย ทีจ่ะจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 
 2.4 วเิคราะหห์น่วยการเรยีนรู้
ประกอบการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ เรือ่ง Myself ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่2 
 
การวิเคราะหข้์อมลู   
        1. ผลการพฒันารปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพูดภาษาองักฤษ 
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบันักเรยีนชัน้ 
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มธัยมศกึษาปีที ่2  
1. หาประสทิธภิาพรปูแบบการ 

จดัการเรยีนรู้การฟงัการพูดภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ตามเกณฑ ์75/75 

2. หาดชันีประสทิธผิลของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การฟงัการพูด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 

3. วดัเจตคตทิีม่ต่ีอวชิา 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ชั ้น
มธัยมศกึษาปีที ่2 
    

สรปุผลการวิจยั 
 ในการวจิยัการพฒันารปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ 
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 สามารถสรปุผลการวจิยั 
ไดด้งันี้ 

1. ผลการพฒันารปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 
  การวจิยัครัง้นี้เป็นการพฒันา 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดู
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบของการพฒันา 6  

องคป์ระกอบ คอื 1) แนวคดิและทฤษฎี
พืน้ฐาน  2) วตัถุประสงค ์ 3) ขัน้ตอนการ
จดัการเรยีนรู ้  4) ระบบสงัคม 5) หลกัการ
ตอบสนอง  6) ระบบสนบัสนุน ส าหรบั
ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ม ี5 ขัน้ ดงันี้  
ขัน้ที ่ 1 ขัน้ Warm up (ขัน้น าเขา้สู่
บทเรยีน)  ขัน้ที ่2  ขัน้ Presentation  (ขัน้
การน าเสนอเนื้อหา)  ขัน้ที ่3 ขัน้ Practice 
(ขัน้การฝึกปฏบิตั)ิ ขัน้ที่ 4 ขัน้ Production 
(ขัน้การน าไปใช)้ และขัน้ที ่5 ขัน้ 
Conclusion (ขัน้สรปุ)  

2. ประสทิธภิาพรปูแบบการ 
จดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษ
ตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ตามเกณฑ ์75/75  
ประสทิธภิาพของรปูแบบการจดัการเรยีนรู้
การฟงัการพดูภาษาองักฤษตามทฤษฎไีว
ก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
2 มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 
75.63/77.78  ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว้ 
75/75  

3. ผลการใชร้ปูแบบการจดัการ 
เรยีนรูก้ารฟงัการพดูภาษาองักฤษตาม
ทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 
                 3.1 ผลการศึกษาดัประสิทธิ
ผลของรปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการ
พูดภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไวก๊อตสกี้ 
ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ค่า
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ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ เท่ ากับ 
0.5745 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนเท่ากบั 0.5745 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
57.45  
  3.2 ผลการศกึษาเจตคตทิีม่ต่ีอ
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2 เจตคตขิองนักเรยีนที่มี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษของนัก เรียนชั ้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยรวมมรีะดบัเจตคติ
อยูใ่นระดบั มาก (X= 2.62, S.D.= 0.56) 

  
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเรือ่งการพฒันา 
รปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงัการพดู 
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้ส าหรบั 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 พบว่าม ี
ประเดน็ส าคญัทีค่วรอภปิราย ดงันี้ 

1. การพฒันารปูแบบการจดัการ 
เรียนรู้การฟงัการพูดภาษาอังกฤษตาม
ทฤษฎีไว ก๊อตสกี้  ส าหรับนัก เรียนชั ้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วจิยัได้ศึกษาบรบิท 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎจีากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
ศกึษาเอกสารการพฒันารปูแบบการจดัการ
เรยีนรู ้วเิคราะหห์ลกัสตูรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และสรา้ง
กรอบแนวคดิของรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้

เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
จดัการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของครูและนักเรยีน รวมทัง้ได้ผ่านขัน้ตอน
การสรา้งอยา่งเป็นระบบและเหมาะสมมกีาร
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความ
สนใจและความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้สอน ทัง้นี้ ได้น าทฤษฎกีารเรยีนรูข้องไว
ก๊อตสกี ้ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ ทฤษฎแีละ
แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ แนวคดิการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาด้ านทักษะการฟ ังการพูด 
แนวคดิด้านจติวทิยามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการ เ รียนรู้  ซึ่ ง
สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการสอน
ตามแนวทาง Joyce and Weil (จริะพร   
ชะโน. 2551 : 74 ; อ้างองิมาจาก Joyce 
and Weil. 2000) ซึ่งครอบคลุมประเดน็
ส าคญัในการน าเสนอรูปแบบการสอนสรุป
ตามองค์ประกอบดงันี้คอื 1) แนวคดิและ
ทฤษฎพีืน้ฐาน 2) วตัถุประสงค์ 3) ขัน้ตอน
การจดัการเรยีนรู้ 4) ระบบสงัคม 5) 
หลกัการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน โดย
มขีัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ข ัน้ที่ 1 ขัน้ Warm up (ขัน้น าเข้าสู่
บทเรียน) ขัน้ที่ 2 ขัน้ Presentation (ขัน้
การน าเสนอเนื้อหา) ขัน้ที ่3 ขัน้ Practice 
(ขัน้การฝึกปฏบิตั)ิ ขัน้ที่ 4 ขัน้ Production 
(ขัน้การน าไปใช้) และขัน้ที่ 5 ขัน้ 
Conclusion ( ขั ้น ส รุ ป )  ส อ ดค ล้ อ ง กั บ 
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งานวจิยัของสนิีนาฏ ค ามนัตร ี(2553 : 
135) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของไวก๊อตสกี ้ 
ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
เพื่ อ พัฒนาทักษ ะภาษ าอั ง กฤษแล ะ
ความสามารถในการคดิการเรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ ครตู้องเขา้ใจสิง่ที่มอีทิธพิล
ต่อการพฒันาการและเชาวน์ปญัญาของเดก็ 
สิ่งใดที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

2. ประสทิธภิาพของรปูแบบการ 
จดัการเรยีนรู้การฟงัการพูดภาษาอังกฤษ
ตามทฤษฎีไวก๊อตสกี้ ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2  มปีระสทิธภิาพ (E1/E2) 
เท่ากบั 75.63/77.78หมายความว่านักเรยีน
ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการประเมนิผลระหว่าง
เรยีนในแผนการจดัการเรยีนรู้คดิเป็นร้อย
ละ 75.63 ของคะแนนเต็ม และคะแนน
เฉลีย่จากการท าแบบทดสอบการฟงัการพูด
ภาษาองักฤษคดิเป็นรอ้ยละ 77.78 ของ
คะแนนเต็ม แสดงว่าผลการจดัการเรยีนรู้
โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บบก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
ผู้วจิยัพฒันาขึ้นมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 
75/75 ทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากรปูแบบ
การจดัการเรยีนรูท้ี่สรา้งขึ้นได้พฒันาอย่าง
เป็นระบบตัง้แต่ก าหนดความมุ่งหมาย
การศกึษาวเิคราะหเ์นื้อหาการวางแผนการ
ด าเนินการพัฒนาการพัฒนาจนถึงการ
ทดลองอีกทั ้งผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้าน เนื้ อหาการวิจัยและ

ประเมนิผลและผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการ
เ รี ย น ก า ร ส อ นภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ มี ก า ร
ด าเนินการทดลองตามกระบวนการวจิยัและ
พัฒนาการออกแบบการจดัการเรียนรู้มา
ผสมผสานทัง้กิจกรรมสื่อการเรียนและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ ส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถ
พฒันาดา้นการฟงัการพูดภาษาองักฤษ ได้
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่จ ัดขึ้นและมี
คะแนนการทดสอบการฟงัการพูดระหว่าง
เรยีนและคะแนนทดสอบการฟงัการพูดหลงั
เรยีนสูงกว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พราวพร  นิลเขต (2554 : 85-
87) ไดส้รุปผลการพฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดการ
พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของไว
ก๊อตสกี ้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางภาษาและ
ความสามารถในการก ากับตนเองของ
นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 โดยนักเรยีน
ที่ร่วมกิจกรรมมีทักษะทางภาษาคิดเป็น
รอ้ยละ 83.06 ซึง่สงูกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 

3. ค่าดชันีประสทิธผิลของ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การฟงัการพูด
ภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี้ ส าหรบั
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 
0.5745 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามก้าวหน้าใน
การเรยีนเท่ากบั 0.5745  หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 57.45 ทัง้นี้เป็นเพราะผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนรูปแบบการจดัการเรยีนรู้การ
ฟงัการพูดภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไว
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ก๊อตสกี้ ท าให้ผู้เรยีนไม่สับสน เข้าใจ
บทเรยีน ปฏบิตัติามกระบวนการเรยีนรู้ ใช้
กระบวนการเรยีนรูใ้นการท างานอย่างเป็น
ระบบ อีกทัง้มคีรูผู้สอนคอยช่วยเหลือ 
ชี้แนะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น นักเรียน
สามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมเีหตุผล 
จึง ส่ ง ผ ล ให้ ผู้ เ รีย นมีค ะ แนน เพิ่ ม ขึ้ น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลวรรณ ศรสีุ
โคตร (2554 : 83-84) ซึง่ไดพ้ฒันาทกัษะ
การพดูและเจตคตต่ิอวชิาภาษาองักฤษโดย
ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2  ผลการวจิยัพบว่า ดชันี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้มคี่าเท่ากบั 0.6427 

4. เจตคตขิองนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีม่ต่ีอวชิาภาษาองักฤษ
โดยรวมนักเรยีนมเีจตคติอยู่ในระดบัมาก 
(X= 2.62, S.D.= 0.56)  ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการจดัการเรยีนรู้การ
ฟงัการพูดภาษาอังกฤษตามทฤษฎีไว
ก๊อตสกี้ มกีารจดักิจกรรมที่เน้นการเรยีนรู้
ดว้ยการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม  การลงมอื
กระท าด้วยตนเอง การช่วยเหลือ ชี้แนะ 
สาธิตและการอธิบายจากครูผู้สอน มีการ
จดัการเรยีนรู ้ จดับรรยากาศในหอ้งเรยีนที่
เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข 
สนุกสนานกับการเรียนและสนใจในการ
เรยีน ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของการเรยีน
โดยเฉพาะนกัเรยีนบางคนซึง่อาจเบื่อหน่าย

ต่อการเรยีนการสอนแบบเดมิๆ ผู้เรยีนจงึ
ส่งผลนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอนมาก
ยิง่ขึน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ กรรณิการ ์ 
โพธิท์อง (2550 : 112) ซึ่งไดศ้กึษาการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การ
คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล ะ เ จ ต ค ติ ต่ อ วิ ช า
ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 1 ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
โดยใชเ้กม และกจิกรรมการเรยีนรูต้ามปกต ิ
ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนมเีจตคตต่ิอวชิา
ภาษาองักฤษเพิม่ขึ้นจากก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ข้อเสนอแนะ 

     1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
  1.1 ครผููส้อนควรศกึษาคู่มอื 
การใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารฟงั  
การพดูภาษาองักฤษตามทฤษฎไีวก๊อตสกี ้

ใหล้ะเอยีด    
  1.2 สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการ 
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยครูสร้าง
บรรยากาศใหม้คีวามเป็นกนัเองและกระตุ้น
ผูเ้รยีนใหม้คีวามตื่นตวัและใชก้ารเสรมิแรง
ในการจดัการเรยีนรู้ ซึ่งจะท าให้การสอนมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
      2. ขอ้เสนอแนะในการศกึษาวจิยั 
ต่อไป 
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       2.1 ควรท าการวจิยัเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อการฟงัและการพูดภาษาองักฤษ 
  2.2 ควรมกีารศกึษา 
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ระหว่างการใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูก้าร 

ฟงัการพดูภาษาองักฤษตามทฤษฎไีว 
ก๊อตสกีก้บัรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ี ่
เน้นทกัษะการฟงัและการพูดภาษาองักฤษ 
ตามแนวทฤษฎอีื่นๆ 
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