
 

 

 เพชรพยอม  ภาวสิทธ์ิ : การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยใหผู้เ้รียน  
 ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใน 
 สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
 (A DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL OF ENGLISH BY USING RESEARCH  
 BASED LEARNING METHOD FOR MATHAYOMSUKSA IV (THE TEN GRADE) STUDENTS  
 IN SURIN EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1)  
 โปรแกรมวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 
 อาจารยท่ี์ปรึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน และ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สาทลาลยั. 681 หนา้. 
 
  
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียน 
ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการวจิยัและ 
พฒันาใน 5 ขั้นตอน ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน  การศึกษาขั้นน้ีเป็นการศึกษาหลกัสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ารพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของ  
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อจะน าขอ้มูลไปใชใ้นการสร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนใช้การวจิยั 
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ในการศึกษาขั้นน้ีใชว้ธีิการศึกษาเอกสารแลว้สรุปบนัทึกลงใน  
แบบสรุป ผลการวจิยัในขั้นตอนน้ี สรุปไดด้งัน้ี 
 
 1. ผลการศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และหลกัสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบวา่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดเนน้ท่ีจะให้ 
ประชาชนทุกคนมีสิทธ์ิไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกนั โดยถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ผูเ้รียนสามารถพฒันา 
และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ  และการจดัการเรียนรู้สามารถจดัการเรียนรู้ไดทุ้ก
รูปแบบ เพื่อมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข ส าหรับหลกัสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นการเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการ 
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆทั้งในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
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 2. ผลการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบก ารจดัการเรียนรู้วชิา
ภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ พบวา่  การเรียนรู้เกิดข้ึน  
เม่ือมีการส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื และเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีบทบาทในการสร้างสรรคค์วามรู้ตามความถนดั 
และความสนใจ โดยอาศยัส่ือเทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดร่้วมคิด ร่วม
แสดงตามศกัยภาพของตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและพฒันารูปแบบ การศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการสร้างรูปแบบของ 
การจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพขอ้มูลพื้นฐานท่ีศึกษาในขั้นท่ี 1 โดยรูปแบบมีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คือ 
ความเป็นมา วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบ และแนวทางการน ารูปแบบ 
ไปประยกุตใ์ช้  โดยขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดย
ผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ ขั้น
วาง แผนการจดัการเรียนรู้ ขั้นสร้างความเขา้ใจ ขั้นจดักิจกรรม และขั้นสรุปและประเมินผล ในการวจิยั
คร้ังน้ี ในขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ มีเน้ือหาทั้งส้ิน 12 เร่ือง ใชเ้วลาทั้งส้ิน 6 สัปดาห์ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ี 1 
การวเิคราะห์ปัญหา และการตั้งสมมติฐาน เร่ืองท่ี 2 การรวบรวมขอ้มูลและการสร้างเคร่ืองมือ เร่ือง
ท่ี 3 การวเิคราะห์ข้ อมูล การสรุปและการน าเสนอขอ้มูล เร่ืองท่ี 4 การวเิคราะห์ปัญหา เร่ืองท่ี 5 
การศึกษาเอกสาร เร่ืองท่ี 6 การวางแผนการจดักิจกรรม เร่ืองท่ี 7 การสร้างเคร่ืองมือ เร่ืองท่ี 8  การ
ทดลองปฏิบติัและการเก็บขอ้มูล เร่ืองท่ี 9 การวเิคราะห์ขอ้มูล เร่ืองท่ี 10 การสรุปผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล เร่ืองท่ี 11 การน าเสนอขอ้มูล และเร่ืองท่ี 12 การสรุปและประเมินผล 
 ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นประเมินรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญและปรับปรุงรูปแบบ การศึกษาในขั้นตอนน้ี 
เป็นการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบประเมิน 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ซ่ึง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้า่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม กบัสภาพของผูเ้รียนและเหมาะสมกบัองคป์ระกอบของ
รูปแบบอยูใ่นระดบัมาก และมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
 ขั้นตอนท่ี 4  การทดลองใชรู้ปแบบ การด าเนินการในขั้นน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจดั 
การเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบ  
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้าร
วจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้กบัรูปแบบการการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของรูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึง 
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ของกระบวนการเรียนรู้ การด าเนินงานในขั้นน้ีกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน 
ส าโรงทาบวทิยาคม จ านวนทั้งส้ิน 72 คน ไดม้าโดยการเลือกโรงเรียนส าโร งทาบวทิยาคมเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการเลือกแบบเจาะจง แลว้ด าเนินการสุ่มนกัเรียนท่ีจะเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัฉลาก เป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1 และ 4/3 ของ
โรงเรียนส าโรงทาบวทิยาคม อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 ท่ีเรียน 
วชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน (อ 41101) แลว้ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการ 
จบัฉลาก  เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มท่ีจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั  และกลุ่มท่ีจดั  
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ทดลองใชรู้ปแบบในวนัท่ี  21 สิงหาคม 2550 ถึง 4 ตุลาคม 2550 
เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แผนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบบทดสอบวดัความสามารถ 
ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบประเมินทกัษะ 
วจิยั และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติที (t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่อิสระต่อกนั และ 
สถิติที (t-test) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษโดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวน 
การเรียนรู้ และรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ หลงัเรียนผูเ้รียนท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้ 
วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้มีผลการจดัการเ รียนรู้ 
วชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง มีพฤติกรรมการท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และมีทกัษะวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับผูเ้รียนท่ีใชรู้ปแบบการจดั 
การเรียนรู้แบบปกติมีผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะอยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรม 
การท างานกลุ่มอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบ ผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยั เป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้กบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  พบวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ มี
ผลการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะสูงกวา่ก่อนเรียน  และสูงกวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ขั้นตอนท่ี 5  การปรับปรุงรูปแบบใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ การศึกษาในขั้นตอนน้ีด าเนินการ 
โดยใชข้อ้มูลจากการศึกษาผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ โดยใหผู้เ้รียน 
ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผูว้จิยัไดป้รับปรุงใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ โดยปรับปรุง 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในขั้นตอนท่ี 4 ขั้นจดักิจกรรมเพิ่มมากข้ึนไดแ้ก่ขั้นศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน 
ขั้นทดลองปฏิบติัและเก็บขอ้มูล ขั้นสรุปและน าเสนอขอ้มูล ส าหรับขั้นทดลองปฏิบติัและเก็บขอ้มูล 
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ซ่ึงมีกิจกรรมยอ่ย ๆ ทั้งส้ิน 6 กิจกรรม เพิ่มเวลาเฉพาะกิจกรรม How to preserve food. โดยเพิ่มเวลา
อีก 1 ชัว่โมงเป็น 2 ชัว่โมง โดยสรุปมีการปรับเพิ่มเวลาจากเดิม 18 ชัว่โมง ปรับเพิ่มเป็น 21 ชัว่โมง  
 จากการด าเนินการวจิยัทั้ง 5 ขั้นตอนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ช้ีใหเ้ห็นวา่ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
วิชาภาษาองักฤษ โดยผูเ้รียนใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ เป็นรูปแบบท่ีมีคุณภาพ 
ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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 The purpose of this research is to develop the qualified model of English instruction by 
encouraging students to use the research based learning method. It is a kind of research and 
development consisting of five steps in processing which are follows: 
 Step one - the basic data investigation. This step concerns with the study of Basic 
Education Curriculum B.E. 2544, Foreign Curriculum, theories of the development of the model of 
English instruction, the research on the model of English instruction by encouraging students to use 
the research based – learning method. The research method use in this step is the documentary 
study and its summary in the summary form. It is found that: 
 1. The Basic Education Curriculum B.E. 2544 has a focus on the equal right of 
education for all Thai people. The learner centred teaching methods are at its priority. Individuals 
can develop themselves endlessly and consistently through their lives. All kinds of learning 
management must promise happiness in life, wisdom, being good, and the complete life for Thai 
people. While the Foreign Languages as a tool to communicate with other people as with other 
people as will in different situations in everyday life and in career. 
 2. The study of the theories of the development of the model of English instruction by 
encouraging students to use the research based-learning method shows that learning will occur 
when the efficient learning process is created and the learner has a share to create learning factors 
by himself according his aptitude and interest through the help of instruments and learning 
resources. The learner will have a chance to exercise his potentiality. He will learn from direct 
experience. 
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 Step two - the model construction and development. This step concerns with the model 
construction of English instruction by encouraging students to use the research based – learning 
method in accordance with the basic data found in step one. It can be divided into four parts: the 
rationale of the method construction, its objectives, its stages of learning management, and the 
way to implement it. Its stages of learning management can be subdivided into five parts: the 
preliminary, the planning of learning management, the understandings cultivation, the activities 
orientation, and the summary and evaluation. In this research, the contents of learning 
management contain twelve items; 1. problem analysis and hypothesis. 2. data collection and 
tools invention, 3. data analysis summary, and presentation, 4. problem analysis, 5. document 
analysis, 6. activity planning , 7. tool invention, 8. trail on tool and data collection. 9. data 
analysis, 10. summary on data analysis, 11. data presentation and, 12. summary and evaluation. 
 Step three – model evaluation by experts and its improvement. At this step, the 
appropriateness of the model will be evaluation form of the model of English instruction by 
encouraging students to use the research based-learning method. The form is the questionnaire of 
five rating scales, The data is analyzed by using means and standard deviation. It is found that the 
instructional model is suitable at the high level in its structure and activities. 
 Step four – the trails of the instructional model.  The purpose of this Step is to compare 
the result of the model of English instruction by encouraging students to use the research based – 
learning method with the result of the normal English teaching method. This is to find out the 
problems and obstacles that may occur in the model of English instruction by encouraging students to 
use the research based – learning method. A 72 student sample was selected specifically from the tenth 
grade students of Sumrongthapwittayakom school by means of Simple Random Sampling. These 
students were studying Basic English (E 41101) in the first semester of the academic year 2550. They 
were divided , by casting the lots, into two groups: the group under the model of English instruction by 
encouraging students to use the research based – learning method, and the group under the normal 
English teaching method. The trails were done from 21 August B.E. 2550 to 4 October B.E. 2550. The 
tools were lesson plans for both the focus group and the controlled group, the proficiency test of 
English in four skills, the evaluation form of group working behavior, the evaluation form of research 
skills, and the questionnaire on the satisfaction of using the model. The data was analyzed by using 
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percentage, means, standard deviation, t-test for the dependent group and t – test for the independent 
group. The findings are as follows: 
 1. After class, the group under the model of English instruction by encouraging students 
to used the research based – learning method could acquire English in all four skills at the average 
level, their group working behavior was at the high level, their satisfaction of using the model was at 
the high level, and their research kills was at the average level. The group under the normal English 
teaching method could acquire English in all four skills at the average level, their group working 
behavior was at the high level, and their satisfaction of using the model was also at the high level. 
 2. By comparison, the group under the model of English instruction by encouraging 
students to use the research based – learning method could acquire English proficiency after class 
better than before class. They were higher than the group under the normal English teaching method at 
the 0.05 level of statistical significance. 
 Step five : The process of the model improvement. . This step concerns the improvement 
of the activities orientation. By increasing the time in doing activity in the fourth step such as document 
analysis, trails on tool and data collection, summary on data analysis. There were 6 sub-activities of trails 
on tool and data collection, increased the time only in “ How to preserve food” from one hour to two 
hours. The model improvement increased the time from 18 hours to 21 hours. 
 The result of this research revealed that the model construction of English instruction by 
encouraging students to use the research based – learning method is the quality model follow to 
the objective. 
 


