เรื่ อง
วิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะและผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
(Skills Developing and Academic Achievement in Real life English 2 by Using B-SLIM
Model of the first year students in Vocational Certificate of Bangkok Technical of
Business Administration Vocational College)

โดย
นางสาวกฤตพร ช่ วยบุญชู
แผนกภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ

วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุ งเทพ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปี การศึกษา 2558

1
ชื่ อผลงานวิจัย :

ชื่ อผู้วจิ ัย
ตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา

:
:
:

สถานศึกษาทีต่ ิดต่ อ :

ปี ทีท่ าวิจัยเสร็จ :
ประเภทงานวิจัย :

วิจัยเรื่ อง การพัฒนาทักษะและผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษ
ในชี วิตจริง 2 โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ
ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุ งเทพ ภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2558
(Skills Developing and Academic Achievement in Real life English 2 by
Using B-SLIM Model of the first year students in Vocational Certificate of
Bangkok Technical of Business Administration Vocational College)
นางสาวกฤตพร ช่วยบุญชู
ครู ผสู ้ อน

ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังเพื่อการสื่ อสาร, 2552
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ 88 สุ ขุมวิท73 (เชิ งสะพานพระ
โขนง) พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ส่วนตัว 096-6454429 E-mail Krittaporn100325292@gmail.com
ปี การศึกษา 2558
วิจยั ในชั้นเรี ยน

บทคัดย่อ
คาสาคัญ
นางสาวกฤตพร ช่ วยบุญชู

: B-SLIM Model,พัฒนา,ผลสั มฤทธิ์
: การพัฒนาทักษะและผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษใน
ชี วิตจริง 2โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชา
ชีพ ชั้นปี ที่ 1วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิคบริ หารธุรกิจกรุ งเทพ ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2558
(Skills developing and Academic Achievement in Real life English 2
by using B-SLIM Model of The first year students in Vocational
Certificate of Bangkok Technical of Business Administration
Vocational College)

2
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ศึกษา ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2 โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ซึ่งประชากรของการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนระดับ ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่
1/3 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ที่ลงทะเบียน
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จารวน 30 คนกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ ยว ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
เทคนิ คบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษใยชี วิตจริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 จานวน 10 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเครื่ องมือที่ใช้ทาการวิจยั
ในครั้งนี้ประกอบด้วย
1 ศึกษาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แผนจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ
2 ศึกษารู ปแบบการสอนแบบ B – SLIM Model
ผลการวิจัยพบว่า
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ไ ด้ท าการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้วิธี ก ารหาร้ อยละ (Percentage) ผูว้ ิจ ัย ได้น า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 มาเปรี ยบเทียบ
กับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ผลการวิจยั
พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 มีผลการทาคะแนนคิดเป็ นค่าร้อยละในเกณฑ์ที่ต่าอยูม่ ากแต่
หลังจากที่ผสู ้ อนได้ทาการเรี ยนการสอนโดย B-SLIM Model ในภาคเรี ยนที่ 2 จะเห็ นได้วา่ ค่าร้อยละของ
นักเรี ยนมี ค่าร้ อยละที่ เพิ่มขึ้ น ดังจะเห็ นได้จากการเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่
เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ 25.3
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
การเรี ยนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เนื่ องจากผูเ้ รี ยนไม่ได้เรี ยน
ภาษาเพื่อความรู ้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรี ยนภาษาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร
กับผูอ้ ื่นได้ตามความต้องการในสถานการต่างๆ ทั้งในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พ การที่ผเู ้ รี ยนจะใช้
ภาษาได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูก่ บั ทักษะการใช้ภาษา การจัดการเรี ยนการสอนที่ดี
ผูเ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน การจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในปั จจุบนั เน้นการเรี ยนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งแนว
การสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารนี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายให้ ผู ้เ รี ย นสามารถน าความรู ้ ท างภาษาไปใช้ใ นการสื่ อ
ความหมายได้ และจากสภาพปั ญหาที่พบในชั้นเรี ยน ผูศ้ ึกษาค้นคว้าพบปัญหาการสอนภาษาอังกฤษ จากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนจานวนมากเขียนภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง การเลือกใช้คาศัพท์
สานวนไม่เหมาะสมมีองค์ประกอบทางภาษาไม่สมบูรณ์ การนาเสนอข้อมูลหรื อข้อคิดเห็นด้วยข้อความไม่
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ตรงประเด็นการสื่ อความที่เป็ นวลี ประโยคเดี่ยวมีโครงสร้างประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ผูเ้ รี ยนแสดงความเบื่อ
หน่าย ขาดความกระตือรื อร้นต่อกิจกรรมการเขียนภาษาอังกฤษ ขาดความสนใจและไม่ให้ความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่งการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ทางภาษาไปใช้
ในการสื่ อความหมายได้ซ่ ึ งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ กิจกรรมในชั้นเรี ยนถื อว่าเป็ นหัวใจของ
การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร กิ จกรรมในชั้นเรี ยนต้องช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษา ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยน ช่วยให้การเรี ยนภาษาเป็ นไปอย่างธรรมชาติ และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของ
นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือใน
การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ตามความต้องการในสถานการต่างๆ ทั้งในชี วิตประจาวันและการงานอาชี พ
การที่ผเู ้ รี ยนจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยูก่ บั ทักษะการใช้ภาษา การจัดการ
เรี ยนการสอนที่ดี ผูเ้ รี ยนจะต้องมี โอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่ สุดทั้งในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยนสื่ อสารตามเกณฑ์ของบิลาช (Bilash’s Criteria for Communicative Activities –BCCA) เพื่อ
ประเมินกิจกรรมที่ผสู ้ อนใช้ในชั้นเรี ยน โดยกิจกรรมนั้นส่ งเสริ มหน้าที่ของภาษา(Function of Language) มี
การใช้สื่อสภาพจริ ง (Authentic Material) เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารทั้งทักษะการฟั ง
พูด อ่าน และเขียน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างอื่น นอกเหนือจากคาศัพท์ และหลักไวยากรณ์ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนทุกคนเป็ นทั้งผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิดแก้ปัญหา เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ใช้ภาษาในชีวติ ประจาวันเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดและทัศนคติส่วนตัว เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
ปฏิสัมพันธ์ เมื่อผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิแล้วเกิดการเสี่ ยงภัยต่า (Low Risk) และเกิดความปลอดภัยสู ง (High Security)
หมายถึง กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับความสามารถของผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิ โดยไม่ผิดพลาดมากสร้างความมัน่ ใจลด
ความวิตกกังวล และกิจกรรมนั้นสนุกสนานน่าสนใจ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากร่ วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 โดยใช้ B-SLIM
Model ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. นักเรี ยนผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่สูงขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 และ ใช้ภาษาเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ตามความต้องการในสถานการต่างๆ ทั้งในชี วิตประจาวันและการ
งานอาชีพ

4
นิยามศัพท์
1. นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 10 คน
2. พัฒนา หมายถึง สร้าง หรื อ กระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิบตั ิตามแผนและโครงการอย่าง
จริ งจัง และเป็ นลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที่เป็ นวงจร
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนการสอนที่จะทาให้นกั เรี ยนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิต
พิสัย และด้านทักษะพิสัย
4. ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการนาภาษาอังกฤษมาใช้ ได้แก่ การพูด การอ่าน การเขียน และ
การฟัง ซึ่ งแบ่งความสามารถของทักษะเป็ น 5 ระดับ
5. B-SLIM Model หมายถึง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการนาเอาเทคนิคการสอน
เขียนที่เรี ยกว่า แบบ (Form) ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการเขียนที่เน้นกิจกรรมการเขียนจากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ยากขึ้น
เพื่อลดเงื่อนไขทางด้านจิตใจ (Affective Filter) เทคนิค Form ประกอบไปด้วย 4 ส่ วน
แนวคิด ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการสอนภาษาตามแบบการเรียนรู้ ภาษา
สตีเฟน คราเซน (Stephen Krashen) และเทรซี เทอร์ เรล (Tracy Terrel) (อ้างถึงใน Particia A.Richard –
Amato, 1986 : 83) ได้เสนอแนวคิดทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ขึ้น ซึ่ งมีลกั ษณะ
สาคัญ คือ แนวการสอนแบบธรรมชาติ เป็ นวิธีการสอนที่เลี ยนแบบการเรี ยนภาษาแม่ของเด็ก ต้องจัด
ประสบการณ์ที่จะสอนให้เด็กได้พบและคุน้ เคยกับภาษาที่ตนเรี ยนมากที่สุด เน้นภาษาพูดเป็ นหลักสาคัญ ให้
ผูเ้ รี ยนเคยชินกับแบบของภาษาพูดมากกว่าทักษะอื่นๆ
2. แนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา
กระบวนการเรี ยนรู ้ ภาษาตามแบบการเรี ยนภาษาอย่างเป็ นทางการโดยผ่านการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน
โดยอาศัยแนวคิดทางจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยา เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษา
ดังนี้
2.1 กลุ่มทีเ่ น้ นพฤติกรรม หรื อการสร้ างสมนิสัย
ได้แนวคิ ดจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ แบบการกระตุ ้นและการตอบสนอง และแนวคิ ดจากทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าภาษาเป็ นเรื่ องของนิสัย หรื อความเคยชิน การเรี ยนภาษา คือ
การเลียนเสี ยง หรื อการเลียนแบบการสอนภาษา จึงมุ่งที่จะสร้างนิ สัย ให้พูดภาษาใหม่ได้อย่างคล่องแคล่ว
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โดยไม่ตอ้ งคิดเน้นเนื้ อหาที่จะพูดเท่านั้น การสอนจึงเน้นการเลียนแบบ หรื อพูดช้าๆ เพื่อจดจาลงในสมอง
บทเรี ย นจะจัดเตรี ย มจากผลการเปรี ย บเที ย บภาษาของตนกับ ภาษาที่ จะเรี ย นในด้า นระบบเสี ย งและรู ป
ประโยค ส่ วนใดมีความแตกต่างกันจะต้องฝึ กให้มาก วิธีสอนตามแนวคิดนี้ ได้แก่ วิธีสอนแบบฟั งพูด
(Audio Lingual Method)
2.2 กลุ่มทีเ่ น้ นความรู้ ความเข้ าใจ
กลุ่มนี้ มีแนวคิดเกี่ ยวกับภาษาตรงข้ามกับกลุ่มแรก เชื่ อว่าการเรี ยนการใช้ภาษาเป็ นกระบวนการ
อิสระที่ไม่ผูกพันกับสิ่ งที่เคยเรี ยนมาแล้ว การฝึ กอย่างหนึ่ งก็ใช้ได้เฉพาะสิ่ งที่ฝึกเท่านั้น จะไปถ่ายทอดกับ
เหตุการณ์อย่างอื่นไม่ได้ การเรี ยนภาษาของมนุ ษย์เกิดจากสัญชาตญาณ เด็กสามารถใช้ภาษาและเข้าใจภาษา
ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ เพราะมีกลไกในสมองที่วิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้ างกฎเกณฑ์ข้ ึน ไม่ใช่ การจาแบบ
ผูใ้ หญ่
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาแบบนี้ ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดทางจิตวิทยาแบบความคิดความเข้าใจ และ
ทฤษฏี ภาษาศาสตร์ กลุ่มไวยากรณ์ ปริ วรรตการสอนตามแนวคิดนี้ เชื่ อว่าการที่คนเราสามารถพูดภาษาใด
ภาษาหนึ่ งได้คล่องแคล่วนั้น ความสามารถที่จะเข้าใจภาษานั้นๆ มีอยูแ่ ล้วในตัวเอง การสอนภาษาจึงมุ่งให้
เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของภาษา เน้นความสาคัญของวายกยสัมพันธ์มากกว่าการเรี ยงคา
2.3 กลุ่มทีเ่ น้ นการสื่ อสาร
กลุ่มนี้ มีแนวคิดทางด้านจิตวิทยาตามกลุ่มความคิดความเข้าใจ และกลุ่มภาษาศาสตร์ สังคม หลักการ
สาคัญของแนวคิดของกลุ่มนี้ คือ
- การเรี ยนภาษาย่อมมีเป้ าหมาย
- ความสามารถในการใช้ประโยค และความคิดอย่างต่อเนื่องทั้งหมดในขณะสื่ อสารมีความสาคัญกว่า
ส่ วนประกอบย่อยๆ ในประโยค
- กระบวนการของการสื่ อสาร มีความสาคัญเท่ากับรู ปแบบภาษา
- การเรี ยนภาษาเน้นการปฏิบตั ิ
- ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มิใช่เป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่สุดของการสื่ อสาร
- 2.4 กลุ่มมานุษยวิทยา
กลุ่มนี้ ยึดแนวความคิดทางมานุ ษยวิทยา ซึ่ งมีหลักการสาคัญ คือ จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ภาษา มิใช่
เพียงแต่จะสื่ อสารกับผูค้ นเท่านั้น แต่เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพภายในตัวของตนเอง และถื อว่าภาษาเป็ น
เครื่ องมือของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction)
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนทางภาษา
ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทางภาษา ซึ่งได้พบแนวคิด
เกี่ ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ ไว้หลายๆ ด้าน ก่อนอื่นขอแสดงข้อมูลเกี่ ยวกับ “ความหมายของการวัดผล
สัมฤทธิ์” ดังนี้
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ในที่น้ ี
หมายถึ ง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน (Academic Achievement ) หมายถึ ง คุณลักษณะรวมถึงความรู ้
ความสามารถของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการเรี ยนการสอน คือมวลประสบการณ์ท้ งั ปวงที่บุคคลได้รับจาก
การเรี ย นการสอน ทาให้บุ คคลเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมในด้า นต่ างๆ ของสมรรถภาพสมอง
จุดมุ่งหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ จึงเป็ นการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพสมอง ของ
บุคคลว่า เรี ยนแล้วรู ้อะไรบ้าง และมีความสามารถใดมากน้อยเท่าไร
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 239) กล่าวว่า วิชาทางภาษามีลกั ษณะแตกต่างกับวิชาอื่นๆ อยูม่ าก เพราะ
วิชานี้ มีธรรมชาติเป็ นประเภททักษะ ไม่มีเนื้ อหาเป็ นกิจจะลักษณะโดยเฉพาะ ดังเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ จะมีอยูแ่ ต่ไวยากรณ์ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องหลักเกณฑ์ทางภาษา และบางส่ วนของวรรณคดีเท่านั้น ที่พอจะ
นับได้วา่ เป็ นเนื้ อหาของวิชานี้ การสอบวิชาทางภาษาในระดับประถมศึกษาโดยทัว่ ไป มักจะมีเป้ าหมายเพื่อ
วัดทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อดูวา่ นักเรี ยนมีความสามารถแสดงออกมาซึ่ ง
ทักษะทั้ง 4 ด้านดังกล่าวได้รวดเร็ ว ถูกต้องและเฉียบคมเพียงใด ซึ่ งเป็ นการวัดการใช้ภาษานัน่ เอง
การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มี
การฝึ กปฏิบตั ิ มีการนาภาษาไปใช้ได้จริ งตามหน้าที่ของภาษาในการสื่ อความหมายโดยมีเป้ าหมายอยูท่ ี่การ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในชีวิตจริ ง เหมาะสมกับสภาพสังคม การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเ้ รี ยน
กรมวิชาการ (2545 : 27-28) ได้ให้ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารคือการสอนที่ใช้
เทคนิคการสอนหลาย ๆ แบบ ผสมผสานกัน ยึดหลักการสอนเพื่อการสื่ อสารเป็ นสาคัญ โดยนาการสอน
แบบตรง การเลียนแบบ และท่องจาเข้ามาแทรกในการฟั งบทฟั ง และพูดนาไวยากรณ์มาแทรกในการสอนมี
การสรุ ปกฎเกณฑ์ เน้นทักษะการใช้ภาษาเป็ นสาคัญ แบ่งขั้นตอนในการสอนเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้น Presentation เป็ นขั้นตอนนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นที่ 2 ขั้น Practice ขั้นนี้เป็ นการฝึ กที่อยูใ่ นความดูแลของครู (Controlled Practice)
ขั้นที่ 3 ขั้น Production เป็ นขั้นตอนที่นาความรู ้และทักษะภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
สุ มิตรา อังวัฒนกุล (2546 : 49-51) ได้กล่าวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารว่ามุ่งให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ใช้ภาษาเพื่อสื่ อความหมายได้ การจัดการเรี ยนการสอนจึงเน้นหลักสาคัญ ดังนี้
1. ต้องให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ กาลังทาอะไร เพื่ออะไร ผูส้ อนต้องบอกให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงความมุ่งหมายของ
การเรี ยนและการฝึ กใช้ภาษา เพื่อให้การเรี ยนภาษาเป็ นสิ่ งที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าเมื่อเรี ยน
แล้วสามารถทาบางสิ่ งบางอย่างเพิ่มขึ้นได้ สามารถสื่ อสารได้ตามที่ตนต้องการ
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2. การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารต้องใช้หลาย ๆ ทักษะรวมกันไป ผูเ้ รี ยนภาษาก็ควรจะได้ทา
พฤติกรรมเช่ นเดี ยวกับในชี วิตจริ ง การสอนในลักษณะบูรณาการจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ดี
3. ต้องให้ผเู ้ รี ยนได้ทากิจกรรมการใช้ภาษา กิจกรรมควรมีลกั ษณะที่เหมือนในชีวติ ประจาวันให้มาก
ที่สุด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนนาไปใช้ได้จริ ง ควรให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสเลือกใช้ขอ้ ความที่เหมาะสมกับบทบาทและ
สถานการณ์ ผูเ้ รี ยนต้องได้เรี ยนรู ้ความหมายของสานวนภาษาในรู ปแบบต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
4. ต้องให้ผเู ้ รี ยนฝึ กการใช้ภาษามากๆ นอกจากผูเ้ รี ยนต้องทากิจกรรมการใช้ภาษาดังกล่าวแล้ว ยัง
ต้องมีโอกาสได้ทากิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุด เท่าที่เป็ นไปได้ เช่น กิจกรรมที่เป็ นงานคู่ งานกลุ่ม
เกม การแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ เป็ นต้น
5. ผูเ้ รี ยนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด ผูส้ อนจึงไม่ควรแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รี ยนทุกครั้ง ควรจะ
แก้ไขเฉพาะเท่าที่จาเป็ น ควรให้ความสาคัญในเรื่ องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาเป็ นอันดับแรก ภาษาที่
ใช้อาจไม่ถูกต้องนักแต่สื่อความหมายได้
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับรู ปแบบการสอนตามแบบ B-SLIM Model
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวสื่ อสารมีกิจกรรมที่หลากหลาย แต่กิจกรรมหนึ่ งที่น่าสนใจคือ
การสอนภาษาที่สองของบิลาช (Bilash’s Second Language Instructional Modelหรื อ B-SLIM Model)
ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ดังนี้ (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. 2549 : 24-30)
1. ขั้นวางแผนและเตรี ยม (Planning and Preparation) ในขั้นนี้ ครู จะเลือกกิจกรรมและเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และความสนใจของผูเ้ รี ยน จัดเตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ที่จาเป็ นเพื่อ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ สื่ อต้องน่าสนใจสอดคล้องกับเนื้ อหา และควรเป็ นสื่ อสภาพจริ ง ขั้นนี้ ใช้เวลา
มากพอสมควร ซึ่ งผูส้ อนส่ วนมากจะมองข้ามความสาคัญของการเตรี ยมก่อนการสอนไป ผูส้ อนส่ วนมากไม่
เตรี ยมการสอนเพราะถือว่าการสอนไม่ใช่เรื่ องยุง่ ยากที่ตอ้ งเตรี ยมเพราะเป็ นหน้าที่ประจาอยูแ่ ล้ว
2. ขั้นทาความเข้าใจสิ่ งที่ผสู ้ อนป้ อน (Comprehensible Input) ผูส้ อนอธิ บายความรู ้ขอ้ มูลหรื อสิ่ งที่
ป้ อนเข้าไปใหม่ เรี ยกว่า Input โดยตั้งอยูบ่ นฐานความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน เพื่อให้ Inputง่ายต่อความเข้าใจผูส้ อน
ใช้การขยายความ อธิ บายเพิ่มเติมโดยพูดช้าๆ ชัดเจน ใช้รูปภาพสาธิ ต และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อ
สงสัย
3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึ ก (Intake Activity) ช่วงเวลาที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ Input ผูส้ อนพึง
ระลึกเสมอว่า ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเข้าใจ Input ทั้งหมดที่ผสู ้ อนป้ อนในขั้นแรก ผูส้ อนจึงจาเป็ นต้องจัดกิจกรรม
ในขั้นนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาส
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4. ขั้นผล (Output) กิจกรรมขั้นนี้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้ภาษานอกห้องเรี ยนทั้งทักษะการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน ลักษณะกิจกรรมในขั้นนี้ เป็ นกิ จกรรมที่ใช้ความคิดสร้ างสรรค์ประกอบด้วยความสามารถทาง
ภาษา ส่ วนมากเป็ นกิจกรรมเดี่ยว (Individual Activity) เช่น โครงงาน การเขียนไดอารี เรี ยงความ เขียนเรื่ อง
สั้น หรื อกิจกรรมกลุ่ม เช่น การทาหนังสื อพิมพ์ประจาห้อง เป็ นต้น
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นนี้ ผูส้ อนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นการประเมินการสอนของ
ตัวเอง เช่นการสังเกตหรื อการซักถามผูเ้ รี ยนเพื่อต้องการทราบปั ญหาต่าง ๆ และแก้ปัญหาในการสอนครั้ง
ต่อไปส่ วนการประเมินการเรี ยนของผูเ้ รี ยนใช้การประเมินทักษะตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
และการประเมินจากการทดสอบ สรุ ปได้ว่าการที่จะพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่ อสารได้น้ นั ครู ตอ้ ง
วางแผนและเตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่างดี ทาความเข้าใจตัวป้ อนที่ให้แก่ผเู ้ รี ยน มีการออกแบบกิจกรรม
จัดเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน สอนจากสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้แล้ว
จึงสอนความรู ้ใหม่ให้แก่ผูเ้ รี ยนโดยการยกตัวอย่าง การสาธิ ตให้ผเู ้ รี ยนได้ดู และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิบ่อยๆ ทาช้าๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับเนื้ อหาความรู ้ใหม่ที่ครู ให้ แล้วลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง การ
ปฏิบตั ิช้าๆ จะทาให้เกิ ดทักษะความชานาญมากขึ้น การจัดบรรยากาศในการเรี ยนต้องจัดให้มีความผ่อน
คลาย ลดความวิตกกังวลใจ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ซกั ถามเมื่อมีปัญหาให้เวลาในการทางาน สนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริ ง
ประชากร
ประชากรของการวิจยั ครั้งนี้คือนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรของการวิจยั ครั้ ง นี้ คือ นักเรี ย นระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการ
โรงแรมและการท่องเที่ ย ว ของวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิช า
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จารวน 30 คน
กลุ่ มตัวอย่างคื อนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ของวิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต
จริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 10 คน ซึ่ งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย
1 ศึกษาการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ แผนจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษ
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2 ศึกษารู ปแบบการสอนแบบ B – SLIM Model
ขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทาวิจัย
1 ศึกษาหลักสู ตร คู่มือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้ B-SLIM Model เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสร้างแบบทดสอบวัดการใช้ภาษาอังกฤษ
2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้ทราบ
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในแต่ละบท โดยใช้ B-SLIM Model กล่าวคือการจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ใหม่ โดยนาเนื้ อหารในบทเรี ยนแต่ละบทมาจัดลาดับการเรี ยนการสอนใหม่ ตามหลักการของ
B_SLIM Model โดยจัดการเรี ยนการสอนจากน้อยไปมาก เน้นทักษะการพูดและสื่ อสารภาษาอังกฤษให้
มากกว่าทักษะด้านอื่นๆ
4 สร้างแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2 โดยใช้ B-SLIM Model
เป็ นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิดเลือกตอบ ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2
ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาและความเหมาะสม แล้วนามาปรับปรุ ง
6. จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ B-SLIM Model ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
การดาเนินการวิจัย / การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองมีการดาเนินการดังนี้
1. ทาการทดลองกับนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ ค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ จานวน 10 คน โดยนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการ
เลือกแบบเจาะจงในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1 ที่เคยได้ทาการเรี ยนการสอนโดยไม่ได้ใช้วิธีการสอน
แบบ B-SLIM Model จากในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 และทาการสอนโดยใช้ B-SLIM Model ในวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 เพื่อทาการเปรี ยบเทียบผล
2. ดาเนินการเรี ยนการสอนตามบทเรี ยนโดยใช้ B-SLIM Model ตามแผนการเรี ยนการสอนที่ได้
จัดทา 3. บันทึ ก ผลสั มฤทธิ์ ทางการศึ กษาปลายภาคเรี ย นของนักเรี ย นและท าการเปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ระหว่างภาคเรี ยนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2
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สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
การหาค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ = คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2 โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่
1 ปี การศึกษา 2558 โดยได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1/3
แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี การศึ กษา 2558 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ คบริ หารธุ รกิ จกรุ งเทพ
จานวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ผูว้ ิจยั ได้วางแผนการดาเนิ นการโดยเริ่ มศึกษาวิธีการเรี ยนการสอยโดย
B-SLIM Model และนาทฤษฎีน้ ีไปประยุกต์และจัดทาแผนการเรี ยนรู ้โดยใช้หนังสื อภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง
2 ในการเรี ยนการสอน
เริ่ มทาการเรี ยนการสอนโดยใช้ B-SLIM Model ในการเรี ยนการสอนโดยเริ่ มจากการเรี ยนแบบง่าย
และน้อยเช่นการสอนคาศัพท์ จากนั้นเพิ่มวิธีการสอนให้ยากขึ้นตามลาดับ วิธีการเรี ยนการสอนแบบนี้ จะเริ่ ม
การเรี ยนการสอนด้วยวิธีการง่ายไปยากโดยมีสื่อการเรี ยนการสอนต่างๆประกอบ เช่น รู ปภาพ เพลง และ
สิ่ งของต่างๆที่เป็ นของจริ ง
จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการรวบรวมข้อมูลและประเมิลผลโดยนาผลสัมฤทธิ์ ทาการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 10 คน ในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิต จริ ง 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 มาเปรี ยบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และทาการสรุ ปผล
ตารางที่ 1
แสดงคะแนน ค่ าร้ อยละ ของผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนใน วิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

นายทัชนพล
นายจิรวัฒน์
นายชีวานนท์
นายสุ รจิต
นายวัชริ นทร์

ลาภเจริ ญ
บัวคุม้
ปิ่ นแก้ว
เดี่ยวสุ รินทร์
แสงแสน

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในภาคเรี ยนที่ 1
46
48
41
45
51
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6. น.ส.ประภัสสร
7. น.ส.อุม้
8. น.ส.จุติณฏั ฐ์
9. น.ส.เกศศรา
10. น.ส.มินตรา

แซ่เฮง
คากอง
วงศ์ภูมินทร์
ธรรมจริ ยา
บุญหลัง

49
47
40
38
33

ตารางที่ 2
แสดงคะแนน ค่ าร้ อยละ ของผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนใน วิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
ชื่อ – สกุล
1. นายทัชนพล
2. นายจิรวัฒน์
3. นายชีวานนท์
4. นายสุ รจิต
5. นายวัชริ นทร์
6. น.ส.ประภัสสร
7. น.ส.อุม้
8. น.ส.จุติณฏั ฐ์
9. น.ส.เกศศรา
10. น.ส.มินตรา

ลาภเจริ ญ
บัวคุม้
ปิ่ นแก้ว
เดี่ยวสุ รินทร์
แสงแสน
แซ่เฮง
คากอง
วงศ์ภูมินทร์
ธรรมจริ ยา
บุญหลัง

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในภาคเรี ยนที่ 2
68
70
82
76
84
64
62
77
58
50

ตารางที่ 3
เปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริง 1 ภาคเรียนที่ 1ปี การศึกษา 2558 และ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของนักเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมาย
ชื่อ – สกุล
1. นายทัชนพล

ลาภเจริ ญ

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ในภาคเรี ยนที่ 1
ในภาคเรี ยนที่ 2
46
68
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2. นายจิรวัฒน์
3. นายชีวานนท์
4. นายสุ รจิต
5. นายวัชริ นทร์
6. น.ส.ประภัสสร
7. น.ส.อุม้
8. น.ส.จุติณฏั ฐ์
9. น.ส.เกศศรา
10. น.ส.มินตรา

บัวคุม้
ปิ่ นแก้ว
เดี่ยวสุ รินทร์
แสงแสน
แซ่เฮง
คากอง
วงศ์ภูมินทร์
ธรรมจริ ยา
บุญหลัง

48
41
45
51
49
47
40
38
33

70
82
76
84
64
62
77
58
50

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาค
เรี ยนที่ 1 (ร้อยละ)

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาค
เรี ยนที่ 2 (ร้อยละ)

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

43.8

69.1

25.3

จากตารางเปรี ยบเทียบทั้ง 3 ตารางจะเห็นได้วา่ ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาคเรี ยนที่
1 ในตารางที่ 1 มีผลการทาคะแนนคิดเป็ นค่าร้ อยละในเกณฑ์ที่ต่ าอยู่มากแต่หลังจากที่ได้ทาการเรี ยนการ
สอนโดย B-SLIM Model จะเห็นได้วา่ ค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ของนักเรี ยนมี
ค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้น โดยดูผลได้จากตารางที่ 2 ดังจะเห็นได้จากการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนที่เพิ่มขึ้นในตารางที่ 3 โดยเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ 25.3
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2 โดย
ใช้ B-SLIM Model ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ในภาคเรี ยนที่ 1
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 หรื อค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยูท่ ี่ ร้อยละ 43.8 มีสาเหตุเนื่องมาจากการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ยัง
เป็ นการเรี ยนการสอนในแบบเดิ มโดยยึดสอนตามหน้าในหนังสื อเรี ยน ซึ่ งยังไม่ได้มีการจัดลาดับการสอน
แบบ FORM คือการเอาเนื้ อหาในหนังสื อเรี ยนมาจัดเรี ยงใหม่โดยสอนตามลาดับจากง่าย เช่ นเริ่ มจากการ
จดจาคาศัพท์ ไปจนถึงลาดับที่ยาก เช่นการแต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่หลังจากผูว้ ิจยั ได้ทา
การเรี ยนการสอนโดย B-SLIM Modelทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในการเรี ยน และทาให้นกั เรี ยนมี
ทัศนะคติที่ดีข้ ึนต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 จึงมี ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นดังจะเห็ นได้จากการเปรี ยบเทียบระหว่าง

13
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 และในวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และโดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 25.3
อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษในชี วิตจริ ง 2 โดย
ใช้ B-SLIM Model ของนักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชี วศึกษาเทคนิ ค
บริ หารธุ รกิจกรุ งเทพ พบว่ามีประเด็นสาคัญซึ่ งผูว้ จิ ยั นามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง อยูใ่ นระดับสู งขึ้น
หลังจากที่นกั เรี ยนได้รับการสอนโดยใช้ B-SLIM Model ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และแสดงให้เห็น
ว่าการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ B-SLIM Model เป็ นรู ปแบบการสอนหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทั้ง ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งยังสามารถพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อพัฒนาจุดด้อยของนักเรี ยนในการเติมเต็มศักยภาพ
และสามารถนาภาษาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับ อรวรรณ บุญยืน (2548 : 64-70) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านหนองแล้ง อาเภอสาโรงทาบ จังหวัด
สุ รินทร์ โดยใช้ B-SLIM Model ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2547 จานวนนักเรี ยน 22 คนระยะเวลาที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2547 มีท้ งั หมด 3วงรอบ ๆ ละ 2 แผน เครื่ องมือที่ใช้
ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 6 แผน และการประเมินทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เทคนิ คที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้ างโดยการ
บันทึกวิดีโอ การสังเกตโดยผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้าการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการบันทึกเทป และ
การสนทนา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
โดยวิธีบรรยาย ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ B-SLIM Model ตามขั้นตอนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ ซึ่ งในแต่ละวงรอบปฏิบตั ิ
การศึกษาค้นคว้าได้ดาเนิน การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปพร้อม ๆ กันทาให้ครู
และนักเรี ยน มีความกระตือรื อร้นเป็ นอย่างมาก นักเรี ยนจะมีพฒั นาการทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน
ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะครู ตอ้ งจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องตามขั้นตอน และ ธู ปทอง กว้างสวาสดิ์ (2001 : 184)
ได้ศึกษาการสารวจความเป็ นไปได้ของการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารในบริ บทประเทศไทย ความมุ่งหมาย
ของการศึกษาครั้ งนี้ เพื่อสารวจปั จจัยที่จาเป็ นที่ ตอ้ งพิจารณา เมื่อนามาปรับใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่ อสารให้เข้ากับบริ บทของไทยโดยระบุ ถึงปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ ยนแปลงของเจตคติ ของครู และ
นักเรี ยน ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน ซึ่ งการวิจยั ต้องการสารวจว่า การจัดการเรี ยน
การสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารจะต้อ งถู ก ปรั บ ใช้ อ ย่ า งไรให้ เ หมาะสมกับ การจัด การเรี ย นการสอน
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ภาษาอังกฤษ ที่เป็ นภาษาที่สองในการจัดการเรี ยนการสอนของประเทศไทยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสนทนากับนักเรี ยน การสนทนากับครู ผรู ้ ่ วมการวิจยั การบันทึกของผูว้ ิจยั การ
บันทึกของนักเรี ยน การบันทึกของครู ผรู ้ ่ วมวิจยั และการสังเกตการณ์สอนของผูว้ ิจยั ทฤษฎีที่ใช้ในการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารไปสู่ การฝึ กปฏิบตั ิผูว้ ิจยั ใช้รูปแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาช (B-SLIM Model)
เป็ นการออกแบบทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารของบิลาชและทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเจตคติของครู ผสู ้ อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการฝึ กปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน ในมุมมอง
ของผูร้ ่ วมวิจยั ผูส้ ังเกตการณ์ของการวิจยั ปฏิบตั ิการในครั้งนี้ คือการประยุกต์ใช้B-SLIM Model ในชั้นเรี ยน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ การฝึ กปฏิบตั ิไปใช้ในชั้นเรี ยนการแลกเปลี่ยนความรู ้และความคิด การเรี ยนรู ้สู่
การวิจารณ์ เพื่อล้มล้างข้อสงสัยต่าง ๆ ในการเรี ยน
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อเจตคติของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการฝึ กปฏิ บตั ิในชั้นเรี ยน สรุ ปได้คือ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการถ่ายโอนความคิด ความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ปั จจัยตัวป้ อนให้แก่ผเู ้ รี ยน รวมทั้งกฎไวยากรณ์ต่าง ๆ
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาการศึกษาค้นคว้าไปใช้
1. ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ควรวางแผนและเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนจัดการเรี ยนรู ้เช่น การเตรี ยมกิจกรรม
การจัดเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสอน เช่น การใช้รูปภาพ ของจริ งการสาธิ ต การจัดบรรยากาศในชั้น
เรี ยน การทาความเข้าใจตัวป้ อนที่จะป้ อนให้แก่ ผูเ้ รี ยนซึ่ งต้องขึ้นอยู่กบั ความพร้ อมและความสนใจของ
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งการขยายความเพื่ออธิ บายเพิ่มเติมโดยผูส้ อนพูดช้าๆ และชัดเจน จะส่ งผลให้การจัดการเรี ยนรู ้
มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
2. ความเอาใจใส่ ของผูส้ อน ในการดูแล ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด เป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถลดเงื่อนไข
ทางด้านจิตใจของผูเ้ รี ยน การตรวจผลงานจากใบงาน การทดสอบย่อย ต้องมีความชัดเจน ผูส้ อนต้องอธิ บาย
ให้ชดั เจน และต้องเสี ยสละในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มอ่อนการใช้เวลาในการตรวจผลงานการเขียน
ของนักเรี ยน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
3. ควรทาการศึกษารู ปแบบการสอน B-SLIM Model ที่หลากหลาย และสนองต่อความต้องการ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน เพื่อเปรี ยบเทียบว่าการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้ B-SLIM Model ในแต่ละทักษะมี
ความแตกต่างกันอย่างไร และจะนาไปพัฒนาผูเ้ รี ยนต่อไปอย่างไร
4. ควรนาวิธีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Modelไปใช้กบั นักเรี ยนระดับชั้นต่าง ๆ
เพื่อศึกษาว่าวิธีการสอนโดยใช้ B-SLIM Model มีความเหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมกับเนื้ อหา และระดับชั้น
เรี ยนใด
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