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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน
และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบของ
นักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 รหัส 
5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา 1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 27 คน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดมา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบ
คา (t-test) แบบ dependent ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน

และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก หลังเรียน (�̅�𝑥 = 40.85, S.D. =1.99) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥= 18.52, S.D. =3.97) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.52, S.D. = 0.32) 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูเชิงรุก / ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ/ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

Abstract 
The purpose of this research were to 1)  compare the students’ speaking skill before and 

after using active learning 2) study students’ interpersonal skill and responsibility after using active 
learning.  The sample used for the study consisted of twenty- seven students, the first year, who 
enrolled in Communicative English ( 1211102)  on academic year 2016, 2nd semester, majoring in 
English, faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand. They were purposive 
selected.  The research instruments were lesson plans of using active learning for pre- service 
teacher, pretest and posttest, and the assessment form of the interpersonal skill.  The data were 

analyzed by mean (�̅�𝑥), standard deviation (S.D.) and t-test dependent. The findings: 

1. The students’ speaking skill after using active learning ( �̅�𝑥, =  40.85, S. D.  =1. 99)  was 

significantly higher than before (�̅�𝑥,= 18.52, S.D. =3.97) at .05 level. 
2. The students’ interpersonal skill and responsibility after using active learning was high 

in general. (�̅�𝑥, = 4.52, S.D. = 0.32) 
Keywords: active learning / students’ achievement score / interpersonal skill and responsibility 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในบทท่ัวไปกําหนดความมุงหมายและหลักการในการจัด
การศึกษาไววา “ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกายและจิตใจ สติ..ความสุข” จึงถือ
เปนพันธะกิจท่ีสําคัญท่ีจะตองจัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและการเรยีนการ
สอนในปจจุบัน แมผูสอนจะใชวิธีการอยางไรก็ตามแตทายท่ีสุดมีเปาหมายเดียวกันคือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การ
เรียนรูท่ีเกิดข้ึนนาจะเก่ียวของกับความทรงจําดวย เรื่องของความทรงจํามีความนาสนใจตามท่ีเคยมีนักวิชาการ 
กลาวไววาความจํา (memorizing) คือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลและการเรียกขอมูลออกมาใชซึ่งอาจ
เกิดจากสัญชาตญาณหรือการสั่งสมประสบการณภายในระบบประสาท ความจําจึงเปนหนวยหน่ึงของกิจกรรมทาง
สมองซึ่งมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกับระบบทางความคิด หากมีการสอนแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการสอน
เชิงรุก (active learning) ก็อาจจะเปนวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับในปจจุบันไดอีกวิธีการหน่ึง และ
การปฏิรูปการศึกษาไทยน้ัน สิ่งหน่ึงท่ีจะขาดไมไดเลยก็คือการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนการสอน
น้ันไมวาจะสอนดวยวิธีใด ผูสอนตองคํานึงถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือการสอน
เชิงรุก  

ในการจัดการเรียนการสอนของผูสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 เนนใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ันเปน
การกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห เสนอความคิดเห็นไดอยางอิสรเสรแีละฝกลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือกระตุนใหเกิด
ประสิทธิภาพและผลการเรียนรูสูงสดุของผูเรียน ดังน้ันจึงไดมีการนํากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือทํา 
และไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป บอนเวลล (Bonwell & Eison, 1991, p.68) ไดกลาววา 
active learning เขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูมากกวาเน้ือหาวิชา 
เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู หรือสรางความรูใหเกิดข้ึนในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือ
กิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีครูผูสอนเปนผูแนะนํา กระตุนหรืออํานวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูข้ึนโดย
กระบวนการคิดข้ันสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมการ
เรียนรู ทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีความหมายและนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาพร 
พฤฑฒิกุล, 2555, หนา 4) โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองเนนใหผูเรียน
ไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงเพ่ือพัฒนาการทางภาษาท่ีสมบูรณแบบ ซึ่งกระบวนการเรียนรูแบบ active 
learning ถือวามีสวนสําคัญอยางมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ันทักษะการพูดนับไดวาเปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
เน่ืองจากเปนทักษะเบ้ืองตนท่ีใช ในการสื่อสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, หนา 167) ทักษะการพูดจึงเปนทักษะท่ี
นักศึกษาตองไดรับการพัฒนามากท่ีสุด ซึ่งเออร (Ur, 1998, p.164) ไดให ความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลท่ีตองพัฒนา
ทักษะการพูดของผูเรียนวาทักษะการพูดเปนทักษะสําคัญท่ีสุดในบรรดาทักษะท้ังหมดเพราะทักษะการพูดแสดงให
เห็นวาผูพูดมีความรูทางภาษาและชวยใหเรียนรูทักษะอ่ืนไดงายข้ึน 

สําหรับคณะครุศาสตรน้ันวิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในฐานะ
ภาษาตางประเทศ ซึ่งในความเปนจริงนักศึกษาแทบไมมีโอกาสไดพูดหรือใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นอกจาก
เวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียนเทาน้ัน ท้ังน้ีปญหาดังกลาว ชูมิน (Shumin, 1997, p.8) ไดใหความเห็นเก่ียวกับ
การสอนการพูดวา การพูดภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ียากยิ่งสําหรับผู เรียน ผูเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมดี ขาดความ
คลองแคลว ในการใช โครงสรางภาษาและสํานวนตางๆ เน่ืองจากผูเรียนไมไดอยู  ในสิ่งแวดลอมท่ีมีการใช 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนขาดความเขาใจในสภาพความเปนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 ปญหาท่ีผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษ คือ นักศึกษาไมกระตือรือรนท่ีจะพูด ไมกลาแสดงออก และ
ไมสามารถนําเรื่องท่ีเรียนไปประยุกตใชในการพูดสื่อสารทําใหนักศึกษาไมสามารถใช ภาษาในการพูดไดอยาง
เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ รวมท้ังระบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไมไดเนนการ สอบพูดจึง
สงผลใหนักศึกษาไมประสบความสําเร็จในการพูดตามเปาหมายของหลักสูตร 

จากการศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวของแลวน้ัน พบวาวิธีแกปญหาขางตนสามารถทําไดโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากข้ึน คือการนํากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ ซึ่งเปน
กิจกรรมหน่ึงในกระบวนการเรยีนรูแบบ active learning มาใช เน่ืองจากเปนกิจกรรมท่ีฝกทักษะการพูดท่ีสนุกชวย
ใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในช้ันเรียน และมโีอกาสฝกพฤติกรรมหลากหลายรปูแบบ ทําใหนักศึกษากลาแสดง
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ความรู สึกท่ีซอนอยู ให โอกาสกับนักศึกษาท่ีไมกลาแสดงความคิดเห็น และเปนแรงจูงใจนําไปสูการเรียนรูโดย
อัตโนมัติ และจากการศึกษางานวิจัย พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสวมบทบาทมีความคิดสรางสรรค 
เปดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความกระตือรือรน สามารถแกปญหาตางๆ และปรับพฤติกรรม
ของตนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีใกลเคียงกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ในขณะเดียวกันกิจกรรมบทบาท
สมมติชวยใหนักศึกษายอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และยังทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานเปน
กันเองอีกดวย สมศิริ ปลื้มจิตต (2550, หนา 32) และจากงานวิจัยของพจนันท ไวทยานนท (2541, หนา 37) 
วรวรรณินี ราชสงฆ (2541, หนา 72) และวิไล พังสอาด (2542, หนา 45) พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสวม
บทบาทมีความคิดสรางสรรค เปดเผย เกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความกระตือรือรนสามารถ
แกปญหาตางๆ และปรับพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีใกลเคียง 
  จากปญหาและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการจัดการเรียนรูแบบ active learning เพ่ือสงเสริมใหให
ผูเรียนมีโอกาสไดฝกและเตรียมการใชภาษาในการสื่อสารในสถานการณท่ีหลากหลาย ทําใหเกิดความสนุกสนานใน
การเรียน ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูในการปฏิบัติตนในสังคม ฝกการแกปญหาและชวยใหผูเรียนเกิดความ
มั่นใจในการตัดสินใจอีกท้ังเขาใจในความรูสึกของผูอ่ืน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมทําให
เกิดความเขาใจอันดีและเกิดความสามัคคี ซึ่งจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก  
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ

เรียนรูเชิงรุก  
 
สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาวิชาชีพครูมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 รหัส 5911206 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 
1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จํานวน 27 คน  

ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  
ผูวิจัยทําการทดลอง ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ทําการทดลองเปนระยะเวลา 4 สัปดาหๆ ละ 4 

ช่ัวโมง เริ่มในสัปดาหท่ี 10 - 13 จากการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 16 สัปดาห จํานวน 16 ช่ัวโมง 
ตัวแปรท่ีศึกษา  

ตัวแปรตน ไดแก การเรียนรูเชิงรุก  
ตัวแปรตาม ไดแก  

- ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
- ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

     
 
 
 
   

 
   
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  
กลุมทดลองท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะ 

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 จานวน 27 คน  
  

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยกับนักศึกษากลุมทดลองดวยตนเอง ตามข้ันตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ข้ันกอนการทดลอง เปนข้ันท่ีผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ตางๆ ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู มีข้ันตอนใน
การสรางดังน้ี 

1) ศึกษา ตํารา เอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิงรุก  
2) เขียนแผนและแนวทางการจัดการเรียนรูตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูดวยการเรียนรูเชิงรกุ 

ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 41-50) และสุวิทย มูลคํา (2551, หนา 87)  
3) นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเช่ียวชาญตรวจเพ่ือปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช โดยเสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) แลวนํา
ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) 
ซึ่งคาท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑท่ียอมรับได  จากการตรวจสอบคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ันผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอน
นําไปใชทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

4) นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชกับนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 1 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 27 คนซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งน้ี 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนในการสรางดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559) วิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 1211102 ปการศึกษาท่ี 2/2559 การวัดผล
การเรียนรู และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับวิธีการสรางแบบทดสอบ 

2) ศึกษาระเบียบการประเมินผลจากเอกสารท่ี เก่ียวกับการวัดและการประเมินการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

การจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning 
ข้ันท่ี 1 brainstorming (ระดมสมอง) 
ข้ันท่ี 2 roleplaying (บทบาทสมมติ)  
ข้ันท่ี 3 performing assessment (การประเมินผลการ
ปฏิบัติ) 
ข้ันท่ี 4 focus group (การสนทนากลุม ประชุมและนําผลไป
ปรับปรุงแกไข) 

 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน 
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3) สรางแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนโดยแบงออกเปน 2 ตอน
ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอสอบแบบปรนัยเก่ียวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ตอนท่ี 2 เปนการสอบโดยผูสอนกําหนดสถานการณ ใหนักเรียนเลือกพูดสนทนากับ

ตอบคําถามหรือบรรยายภาพ 
เกณฑประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
ศึกษาเกณฑการวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของฮีตัน (Heaton, 1990, 

pp.68-71) โดยแบงเปน 5 ระดับดังน้ี  
ระดับ 5 พูดสนทนาไดคลองมีความมั่นใจออกเสียงถูกตองชัดเจน  
ระดับ 4 พูดสนทนาไดคลองมีความมั่นใจออกเสียงคอนขางชัดเจน มีผิดบางเล็กนอย  
ระดับ 3 พูดสนทนาไดคอนขางคลองมีความมั่นใจ ออกเสียงไมชัดเจนเปนบางครั้ง  
ระดับ 2 พูดสนทนาไดบางเล็กนอย ไมคอยมั่นใจ ออกเสียงผิดคอนขางมาก  
ระดับ 1 พูดสนทนาเกือบไมได ไมมั่นใจ ออกเสียงสวนมากไมถูกตอง พูดแลวหยุดนาน  

4) นําแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและประเมินผล 1 คนเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมแลวปรับปรุงแกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แลวนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซึ่งคาท่ีคํานวณไดตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลอง
อยูในเกณฑท่ียอมรับได จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ัน
ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  

3. แบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก มีข้ันตอนการสรางดังน้ี 

1) ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบ วิธีการสรางแบบประเมินจากหนังสอื เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับ
พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก กําหนดเปนประเด็นใน
การประเมินเปน 6 ดาน ไดแก  

- สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ 

ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
- สามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรียนในรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษมาช้ีนําใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม  
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม  
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม  
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

3) นําแบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก ท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 1 คน 

ดานการเรียนรู 1 คน และดานการวัดผลและประเมินผล 1 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา แลวนําผลการประเมินของผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งคาท่ีคํานวณได
ตั้งแต 0.50 ข้ึนไปถือวามีความสอดคลองอยูในเกณฑท่ียอมรับได จากการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของ
ผูเช่ียวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 1.00 จากน้ัน ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  
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4) นําแบบประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู
หลังการใช Active Learning ท่ีปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยใชกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ รหัส 5911206 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 27 
คนซึ่งเปนกลุมทดลองในการวิจัยครั้งน้ี 
 
 ขั้นท่ี 2 ข้ันทดลอง การวิจัยครั้งน้ีใชเวลาทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ภาคการศึกษา 2559 รวม 16 ช่ัวโมง 
โดยผูวิจัยสอนนักศึกษากลุมทดลองดวยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางข้ึนจํานวน 4 แผนและประเมิน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังเปนรายบุคคลและกลุม  

1. ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมต ิและบทบาท
หนาท่ีของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแกนักศึกษากลุมทดลอง 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 
3. จัดการเรียนรูครบตามแผนการจัดการเรียนรูท้ัง 4 แผน  
4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

 
สรุปผลการวิจัย 
  ผูวิจัยขอเสนอผลการทดลองและผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี  

1. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรู
เชิงรุก  

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก  

ผลการวิเคราะห นําเสนอดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การแสดงการเปรยีบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูกอน
และหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

การทดสอบ คะแนนเต็ม 𝒙𝒙� S.D. t P 

กอนเรียน 50 18.52 3.97 24.57* .00 
หลังเรียน 50 40.85 1.99 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

วิชาชีพครูกอนและหลังหลังการจัดการเรียนรูเชิงรุกหลังเรียน (�̅�𝑥= 40.85, S.D. =1.99) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥= 
18.52, S.D. =3.97) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก โดยกําหนดเกณฑของการประเมินความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษา
วิชาชีพครูหลังการใช active learning แบบรูบริกส (rubrics) ประเภทแยกองคประกอบ (analytic score) โดยใช
แบบมาตราประเมินคา 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากท่ีสุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอย 
และ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการแปลความหมายดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.50 –5.00 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมากท่ีสุด   

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความวา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก  

รายการประเมิน �̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.79 0.49 มากท่ีสุด 

2. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรอืในบทบาท
ของผูรวมทีมทํางานได 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

3. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรียนใน
รายวิชาคายภาษาอังกฤษมาช้ีนําในประเด็นท่ีเหมาะสมได 

4.31 0.66 มาก 

4. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุมมากข้ึน 

4.41 0.63 มาก 

5. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเดน็ในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุมได 

4.14 0.88 มาก 

6. การทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของ
ตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.52 0.32 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 2 พบวาดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.32) เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการทํากิจกรรม

กลุมสงผลใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.49) 
ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.41) รองลงมาคือดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางานได 

(�̅�𝑥= 4.66, S.D. = 0.48) และดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมได เปนลําดับ

สุดทาย (�̅�𝑥= 4.14, S.D. = 0.88)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูกอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิง

รุก หลังเรียน (�̅�𝑥 = 18.52, S.D. =3.97) สูงกวากอนเรียน (�̅�𝑥 = 40.85, S.D. =1.99) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.32) เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผล

ใหทานสามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.79, S.D. = 0.49) ดานการทํา

กิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง (�̅�𝑥 = 
4.79, S.D. = 0.41) รองลงมาคือดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
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สะดวกในการแกปญหาสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางานได (�̅�𝑥 = 4.66, 
S.D. = 0.48) ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน

กลุมมากข้ึน (�̅�𝑥 = 4.41, S.D. = 0.63) ดานการทํากิจกรรมกลุมสงผลใหทานสามารถใชความรูในศาสตรท่ีไดเรยีนใน

รายวิชาคายภาษาอังกฤษมาช้ีนําในประเด็นท่ีเหมาะสมได (�̅�𝑥 = 4.31, S.D. = 0.66) และดานการทํากิจกรรมกลุม
สงผลใหทานสามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุมได เปนลําดับสุดทาย (�̅�𝑥 = 4.14, S.D. = 0.88)  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรทําการปฐมนิเทศผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในรูปแบบการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือใหผูเรียนมี
บทบาทในการทํากิจกรรมไดถูกตองและไมเกิดปญหา ตลอดจนช้ีใหเห็นถึง ประโยชนของการเรียนเปนกลุมเพ่ือสราง
บรรยากาศของการเรียนรู 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก ตองใชเวลาในการทํากิจกรรมคอนขางมากควรมีการปรับความ
ยืดหยุนเวลาใหเหมาะสม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการทดลองสอน โดยใชรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกในเรื่องอ่ืนๆ วิชาอ่ืนๆ และในระดับอ่ืนๆ เพ่ือ

ชวยใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ดานอ่ืนๆ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. ควรมีการติดตามดานความรับผิดชอบของผูเรียนตออีกเปนระยะๆ เพ่ือศึกษาความคงทนของผล

ความรับผิดชอบโดยใชกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลตามสภาพจริง  
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