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การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อพฒันาทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษา ในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดยใช ้B-SLIM Model ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงประชากรของการวจิยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 
1/3 แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียน
เรียนวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ ารวน 30 คนกลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว ของวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษใยชีวิตจริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 10 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเคร่ืองมือท่ีใชท้  าการวิจยั
ในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  

1 ศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู้ แผนจดัการเรียนรู้ วชิาภาษาองักฤษ  
2 ศึกษารูปแบบการสอนแบบ B – SLIM Model  

 
ผลการวจัิยพบว่า 

ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาร้อยละ (Percentage) ผูว้ิจ ัยได้น า
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มาเปรียบเทียบ
กบัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวชิาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ผลการวิจยั
พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 มีผลการท าคะแนนคิดเป็นค่าร้อยละในเกณฑ์ท่ีต ่าอยูม่ากแต่
หลงัจากท่ีผูส้อนไดท้ าการเรียนการสอนโดย B-SLIM Model ในภาคเรียนท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ค่าร้อยละของ
นกัเรียนมีค่าร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน ดงัจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ี
เพิ่มข้ึน โดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 25.3 
 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เน่ืองจากผูเ้รียนไม่ไดเ้รียน

ภาษาเพื่อความรู้เก่ียวกบัภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพ การท่ีผูเ้รียนจะใช้
ภาษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูก่บัทกัษะการใชภ้าษา การจดัการเรียนการสอนท่ีดี 
ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาให้มากท่ีสุดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจดัการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษในปัจจุบนั เนน้การเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  ซ่ึงแนว
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารน้ีมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาไปใช้ในการส่ือ
ความหมายได ้และจากสภาพปัญหาท่ีพบในชั้นเรียน ผูศึ้กษาคน้ควา้พบปัญหาการสอนภาษาองักฤษ จากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนพบว่า ผูเ้รียนจานวนมากเขียนภาษาองักฤษไม่ถูกตอ้ง การเลือกใช้ค  าศพัท ์
ส านวนไม่เหมาะสมมีองคป์ระกอบทางภาษาไม่สมบูรณ์ การน าเสนอขอ้มูลหรือขอ้คิดเห็นดว้ยขอ้ความไม่
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ตรงประเด็นการส่ือความท่ีเป็นวลี ประโยคเด่ียวมีโครงสร้างประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ ผูเ้รียนแสดงความเบ่ือ
หน่าย ขาดความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเขียนภาษาองักฤษ ขาดความสนใจและไม่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบติักิจกรรม ซ่ึงการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารมีจุดมุ่งหมายใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ทางภาษาไปใช้
ในการส่ือความหมายไดซ่ึ้งตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายประการ  กิจกรรมในชั้นเรียนถือว่าเป็นหวัใจของ
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร กิจกรรมในชั้นเรียนตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กใช้ภาษา ช่วยให้ผูเ้รียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียน ช่วยให้การเรียนภาษาเป็นไปอยา่งธรรมชาติ และช่วยสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
การเรียนรู้ 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ โดยใช ้ B-SLIM Model ของ
นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือใน
การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพ 
การท่ีผูเ้รียนจะใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ข้ึนอยูก่บัทกัษะการใชภ้าษา การจดัการ
เรียนการสอนท่ีดี ผูเ้รียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทกัษะการใช้ภาษาให้มากท่ีสุดทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนส่ือสารตามเกณฑ์ของบิลาช (Bilash’s Criteria for Communicative Activities –BCCA) เพื่อ
ประเมินกิจกรรมท่ีผูส้อนใชใ้นชั้นเรียน โดยกิจกรรมนั้นส่งเสริมหนา้ท่ีของภาษา(Function of Language) มี
การใชส่ื้อสภาพจริง (Authentic Material) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชภ้าษาเพื่อการส่ือสารทั้งทกัษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งอ่ืน นอกเหนือจากค าศพัท ์และหลกัไวยากรณ์ เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคนเป็นทั้งผูพู้ดและผูฟั้งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดแกปั้ญหา เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
ใชภ้าษาในชีวติประจ าวนัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดและทศันคติส่วนตวั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
ปฏิสัมพนัธ์ เม่ือผูเ้รียนปฏิบติัแลว้เกิดการเส่ียงภยัต ่า (Low Risk) และเกิดความปลอดภยัสูง (High Security) 
หมายถึง กิจกรรมนั้นเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนปฏิบติั โดยไม่ผิดพลาดมากสร้างความมัน่ใจลด
ความวติกกงัวล และกิจกรรมนั้นสนุกสนานน่าสนใจ กระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากร่วมกิจกรรม  
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดยใช ้ B-SLIM 
Model ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
1. นกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึนในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 และ ใชภ้าษาเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการ
งานอาชีพ 
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นิยามศัพท์ 
1. นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการโรงแรมและการ  

ท่องเท่ียว วทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2  
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 คน 

2. พฒันา หมายถึง สร้าง หรือ กระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยการปฏิบติัตามแผนและโครงการอยา่ง
จริงจงั และเป็นล าดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัในลกัษณะท่ีเป็นวงจร 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้นกัเรียนเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิต
พิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 

4. ทกัษะ หมายถึง ความสามารถในการน าภาษาองักฤษมาใช้ ไดแ้ก่ การพูด การอ่าน การเขียน และ
การฟัง ซ่ึงแบ่งความสามารถของทกัษะเป็น 5 ระดบั 

5. B-SLIM Model หมายถึง การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยการน าเอาเทคนิคการสอน
เขียนท่ีเรียกวา่ แบบ (Form) ซ่ึงเป็นเทคนิคการเขียนท่ีเนน้กิจกรรมการเขียนจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียากข้ึน 
เพื่อลดเง่ือนไขทางดา้นจิตใจ (Affective Filter) เทคนิค Form ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน 

 
แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี  
1. แนวคิดเกีย่วกบัการสอนภาษาตามแบบการเรียนรู้ภาษา  

สตีเฟน คราเซน (Stephen Krashen) และเทรซี เทอร์เรล (Tracy Terrel) (อา้งถึงใน Particia A.Richard – 
Amato, 1986 : 83) ไดเ้สนอแนวคิดทางการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) ข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะ
ส าคญั คือ แนวการสอนแบบธรรมชาติ เป็นวิธีการสอนท่ีเลียนแบบการเรียนภาษาแม่ของเด็ก ตอ้งจดั
ประสบการณ์ท่ีจะสอนใหเ้ด็กไดพ้บและคุน้เคยกบัภาษาท่ีตนเรียนมากท่ีสุด เนน้ภาษาพูดเป็นหลกัส าคญั ให้
ผูเ้รียนเคยชินกบัแบบของภาษาพูดมากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ 

2. แนวคิดทางการสอนตามแบบการเรียนภาษา  
กระบวนการเรียนรู้ภาษาตามแบบการเรียนภาษาอย่างเป็นทางการโดยผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน 
โดยอาศยัแนวคิดทางจิตวิทยา ภาษาศาสตร์ และมานุษยวิทยา เป็นแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษา
ดงัน้ี 

2.1 กลุ่มทีเ่น้นพฤติกรรม หรือการสร้างสมนิสัย  
ได้แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบการกระตุ้นและการตอบสนอง  และแนวคิดจากทฤษฎี

ภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มน้ีมีความเช่ือวา่ภาษาเป็นเร่ืองของนิสัย หรือความเคยชิน การเรียนภาษา คือ 
การเลียนเสียง หรือการเลียนแบบการสอนภาษา จึงมุ่งท่ีจะสร้างนิสัย ให้พูดภาษาใหม่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว



5 
 

โดยไม่ตอ้งคิดเนน้เน้ือหาท่ีจะพูดเท่านั้น การสอนจึงเนน้การเลียนแบบ หรือพูดชา้ๆ เพื่อจดจ าลงในสมอง 
บทเรียนจะจดัเตรียมจากผลการเปรียบเทียบภาษาของตนกับภาษาท่ีจะเรียนในด้านระบบเสียงและรูป
ประโยค ส่วนใดมีความแตกต่างกนัจะตอ้งฝึกให้มาก วิธีสอนตามแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ วิธีสอนแบบฟังพูด 
(Audio Lingual Method)  

2.2 กลุ่มทีเ่น้นความรู้ความเข้าใจ  
กลุ่มน้ีมีแนวคิดเก่ียวกบัภาษาตรงขา้มกบักลุ่มแรก เช่ือว่าการเรียนการใช้ภาษาเป็นกระบวนการ

อิสระท่ีไม่ผูกพนักบัส่ิงท่ีเคยเรียนมาแลว้ การฝึกอยา่งหน่ึงก็ใชไ้ดเ้ฉพาะส่ิงท่ีฝึกเท่านั้น จะไปถ่ายทอดกบั
เหตุการณ์อยา่งอ่ืนไม่ได ้การเรียนภาษาของมนุษยเ์กิดจากสัญชาตญาณ เด็กสามารถใชภ้าษาและเขา้ใจภาษา
ท่ีไม่เคยไดย้ินมาก่อนได ้ เพราะมีกลไกในสมองท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลและสร้างกฎเกณฑ์ข้ึน ไม่ใช่การจ าแบบ
ผูใ้หญ่  
แนวคิดเก่ียวกบัการสอนภาษาแบบน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดทางจิตวิทยาแบบความคิดความเขา้ใจ  และ
ทฤษฏีภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรตการสอนตามแนวคิดน้ี เช่ือวา่การท่ีคนเราสามารถพูดภาษาใด
ภาษาหน่ึงไดค้ล่องแคล่วนั้น ความสามารถท่ีจะเขา้ใจภาษานั้นๆ มีอยูแ่ลว้ในตวัเอง การสอนภาษาจึงมุ่งให้
เขา้ใจกระบวนการทั้งหมดของภาษา เนน้ความส าคญัของวายกยสัมพนัธ์มากกวา่การเรียงค า 

2.3 กลุ่มทีเ่น้นการส่ือสาร  
กลุ่มน้ีมีแนวคิดทางดา้นจิตวิทยาตามกลุ่มความคิดความเขา้ใจ และกลุ่มภาษาศาสตร์สังคม หลกัการ

ส าคญัของแนวคิดของกลุ่มน้ี คือ  
- การเรียนภาษายอ่มมีเป้าหมาย  
- ความสามารถในการใชป้ระโยค และความคิดอยา่งต่อเน่ืองทั้งหมดในขณะส่ือสารมีความส าคญักวา่

ส่วนประกอบยอ่ยๆ ในประโยค  
- กระบวนการของการส่ือสาร มีความส าคญัเท่ากบัรูปแบบภาษา  
- การเรียนภาษาเนน้การปฏิบติั  
- ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์มิใช่เป็นอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุดของการส่ือสาร  
- 2.4 กลุ่มมานุษยวทิยา  

กลุ่มน้ียึดแนวความคิดทางมานุษยวิทยา ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ จุดประสงคข์องการเรียนรู้ภาษา มิใช่
เพียงแต่จะส่ือสารกบัผูค้นเท่านั้น แต่เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพภายในตวัของตนเอง และถือว่าภาษาเป็น
เคร่ืองมือของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) 
 

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางภาษา  
ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางภาษา ซ่ึงไดพ้บแนวคิด  

เก่ียวกบัการวดัผลสัมฤทธ์ิไวห้ลายๆ ดา้น ก่อนอ่ืนขอแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั “ความหมายของการวดัผล
สัมฤทธ์ิ” ดงัน้ี  
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พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 29) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) ในท่ีน้ี
หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement ) หมายถึง คุณลกัษณะรวมถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน คือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลไดรั้บจาก
การเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพสมอง 
จุดมุ่งหมายของการวดัผลสัมฤทธ์ิ จึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถของสมรรถภาพสมอง  ของ
บุคคลวา่ เรียนแลว้รู้อะไรบา้ง และมีความสามารถใดมากนอ้ยเท่าไร  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530 : 239) กล่าววา่ วิชาทางภาษามีลกัษณะแตกต่างกบัวิชาอ่ืนๆ อยูม่าก เพราะ
วิชาน้ีมีธรรมชาติเป็นประเภททกัษะ ไม่มีเน้ือหาเป็นกิจจะลกัษณะโดยเฉพาะ ดงัเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ จะมีอยูแ่ต่ไวยากรณ์ซ่ึงเป็นเร่ืองหลกัเกณฑท์างภาษา และบางส่วนของวรรณคดีเท่านั้น ท่ีพอจะ
นบัไดว้า่เป็นเน้ือหาของวิชาน้ี การสอบวิชาทางภาษาในระดบัประถมศึกษาโดยทัว่ไป มกัจะมีเป้าหมายเพื่อ
วดัทกัษะ 4 ดา้น คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อดูวา่นกัเรียนมีความสามารถแสดงออกมาซ่ึง
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นดงักล่าวไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งและเฉียบคมเพียงใด ซ่ึงเป็นการวดัการใชภ้าษานัน่เอง 

การจัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  
การจดัการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร มุ่งเนน้กระบวนการเรียนรู้ท่ีมี

การฝึกปฏิบติั มีการน าภาษาไปใชไ้ดจ้ริงตามหนา้ท่ีของภาษาในการส่ือความหมายโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การ
ใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตจริง เหมาะสมกบัสภาพสังคม การจดักระบวนการเรียนรู้มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนได้
ฝึกปฏิบติัทกัษะต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัและระดบัชั้นของผูเ้รียน  

กรมวิชาการ (2545 : 27-28) ไดใ้ห้ความหมายของการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารคือการสอนท่ีใช้
เทคนิคการสอนหลาย ๆ แบบ ผสมผสานกนั ยึดหลกัการสอนเพื่อการส่ือสารเป็นส าคญั โดยน าการสอน
แบบตรง การเลียนแบบ และท่องจ าเขา้มาแทรกในการฟังบทฟัง และพูดน าไวยากรณ์มาแทรกในการสอนมี
การสรุปกฎเกณฑ ์เนน้ทกัษะการใชภ้าษาเป็นส าคญั แบ่งขั้นตอนในการสอนเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ขั้น Presentation เป็นขั้นตอนน าเขา้สู่บทเรียน 

ขั้นท่ี 2 ขั้น Practice ขั้นน้ีเป็นการฝึกท่ีอยูใ่นความดูแลของครู (Controlled Practice)  
ขั้นท่ี 3 ขั้น Production เป็นขั้นตอนท่ีน าความรู้และทกัษะภาษาไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  

สุมิตรา องัวฒันกุล (2546 : 49-51) ไดก้ล่าวถึงการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารวา่มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถ
ใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมายได ้การจดัการเรียนการสอนจึงเนน้หลกัส าคญั ดงัน้ี  

1. ตอ้งให้ผูเ้รียนรู้วา่ก าลงัท าอะไร เพื่ออะไร ผูส้อนตอ้งบอกให้ผูเ้รียนทราบถึงความมุ่งหมายของ
การเรียนและการฝึกใชภ้าษา เพื่อใหก้ารเรียนภาษาเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนให้ผูเ้รียนรู้สึกวา่เม่ือเรียน
แลว้สามารถท าบางส่ิงบางอยา่งเพิ่มข้ึนได ้สามารถส่ือสารไดต้ามท่ีตนตอ้งการ 
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2. การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารตอ้งใช้หลาย  ๆ ทกัษะรวมกนัไป ผูเ้รียนภาษาก็ควรจะได้ทา
พฤติกรรมเช่นเดียวกบัในชีวิตจริง การสอนในลกัษณะบูรณาการจะท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาเพื่อการส่ือสารไดดี้  

3. ตอ้งใหผู้เ้รียนไดท้  ากิจกรรมการใชภ้าษา กิจกรรมควรมีลกัษณะท่ีเหมือนในชีวติประจาวนัให้มาก
ท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปใชไ้ดจ้ริง ควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเลือกใช้ขอ้ความท่ีเหมาะสมกบับทบาทและ
สถานการณ์ ผูเ้รียนตอ้งไดเ้รียนรู้ความหมายของส านวนภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได ้ 

4. ตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกการใชภ้าษามากๆ นอกจากผูเ้รียนตอ้งท ากิจกรรมการใชภ้าษาดงักล่าวแลว้ ยงั
ตอ้งมีโอกาสไดท้  ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด เท่าท่ีเป็นไปได ้เช่น กิจกรรมท่ีเป็นงานคู่ งานกลุ่ม 
เกม การแกปั้ญหา การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นตน้  

5. ผูเ้รียนตอ้งไม่กลวัวา่จะใชภ้าษาผิด ผูส้อนจึงไม่ควรแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนทุกคร้ัง ควรจะ
แกไ้ขเฉพาะเท่าท่ีจ  าเป็น ควรให้ความส าคญัในเร่ืองความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาเป็นอนัดบัแรก ภาษาท่ี
ใชอ้าจไม่ถูกตอ้งนกัแต่ส่ือความหมายได ้ 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัรูปแบบการสอนตามแบบ B-SLIM Model  

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวส่ือสารมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย แต่กิจกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ
การสอนภาษาท่ีสองของบิลาช (Bilash’s Second Language Instructional Modelหรือ B-SLIM Model) 
ประกอบไปดว้ย 5 ขั้น ดงัน้ี (ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ. 2549 : 24-30)  

1. ขั้นวางแผนและเตรียม (Planning and Preparation) ในขั้นน้ีครูจะเลือกกิจกรรมและเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และความสนใจของผูเ้รียน จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ส่ือตอ้งน่าสนใจสอดคลอ้งกบัเน้ือหา และควรเป็นส่ือสภาพจริง ขั้นน้ีใชเ้วลา
มากพอสมควร ซ่ึงผูส้อนส่วนมากจะมองขา้มความส าคญัของการเตรียมก่อนการสอนไป ผูส้อนส่วนมากไม่
เตรียมการสอนเพราะถือวา่การสอนไม่ใช่เร่ืองยุง่ยากท่ีตอ้งเตรียมเพราะเป็นหนา้ท่ีประจ าอยูแ่ลว้  

2. ขั้นท าความเขา้ใจส่ิงท่ีผูส้อนป้อน (Comprehensible Input) ผูส้อนอธิบายความรู้ขอ้มูลหรือส่ิงท่ี
ป้อนเขา้ไปใหม ่เรียกวา่ Input โดยตั้งอยูบ่นฐานความรู้เดิมของผูเ้รียน เพื่อให้ Inputง่ายต่อความเขา้ใจผูส้อน 
ใชก้ารขยายความ อธิบายเพิ่มเติมโดยพูดชา้ๆ ชดัเจน ใชรู้ปภาพสาธิต และเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถามขอ้
สงสัย 

3. ขั้นกิจกรรมเพื่อความเขา้ใจและฝึก (Intake Activity) ช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ Input ผูส้อนพึง
ระลึกเสมอวา่ ผูเ้รียนไม่สามารถเขา้ใจ Input ทั้งหมดท่ีผูส้อนป้อนในขั้นแรก ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดักิจกรรม
ในขั้นน้ี เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาส 
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4. ขั้นผล (Output) กิจกรรมขั้นน้ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชภ้าษานอกห้องเรียนทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน
และเขียน ลกัษณะกิจกรรมในขั้นน้ีเป็นกิจกรรมท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบดว้ยความสามารถทาง
ภาษา ส่วนมากเป็นกิจกรรมเด่ียว (Individual Activity) เช่น โครงงาน การเขียนไดอารี เรียงความ เขียนเร่ือง
สั้น หรือกิจกรรมกลุ่ม เช่น การท าหนงัสือพิมพป์ระจ าหอ้ง เป็นตน้ 

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นน้ี ผูส้อนรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการประเมินการสอนของ
ตวัเอง เช่นการสังเกตหรือการซกัถามผูเ้รียนเพื่อตอ้งการทราบปัญหาต่าง ๆ และแกปั้ญหาในการสอนคร้ัง
ต่อไปส่วนการประเมินการเรียนของผูเ้รียนใช้การประเมินทกัษะตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
และการประเมินจากการทดสอบ สรุปไดว้่าการท่ีจะพฒันาทกัษะการเขียนเพื่อการส่ือสารไดน้ั้น ครูตอ้ง
วางแผนและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี ท าความเขา้ใจตวัป้อนท่ีให้แก่ผูเ้รียน มีการออกแบบกิจกรรม 
จดัเตรียมส่ือการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน สอนจากส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้แลว้
จึงสอนความรู้ใหม่ให้แก่ผูเ้รียนโดยการยกตวัอยา่ง การสาธิตให้ผูเ้รียนไดดู้ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึก
ปฏิบติับ่อยๆ ท าชา้ๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจกบัเน้ือหาความรู้ใหม่ท่ีครูให้ แลว้ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง การ
ปฏิบติัช้าๆ จะท าให้เกิดทกัษะความช านาญมากข้ึน การจดับรรยากาศในการเรียนตอ้งจดัให้มีความผ่อน
คลาย ลดความวิตกกงัวลใจ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้กัถามเม่ือมีปัญหาให้เวลาในการท างาน  สนบัสนุนให้
ผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปบูรณาการประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง 
 
ประชากร 

ประชากรของการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 30 คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ ารวน 30 คน 
 กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษในชีวิต
จริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1 ศึกษาการจดักระบวนการเรียนรู้ แผนจดัการเรียนรู้ วชิาภาษาองักฤษ  
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2 ศึกษารูปแบบการสอนแบบ B – SLIM Model   
 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 
1 ศึกษาหลกัสูตร คู่มือ การจดัการเรียนรู้โดยการใช้ B-SLIM Model เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั

การวดัและประเมินผลวชิาภาษาองักฤษ เพื่อใชใ้นการสร้างแบบทดสอบวดัการใชภ้าษาองักฤษ  
2 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อให้ทราบ

เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
3 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละบท โดยใช้ B-SLIM Model กล่าวคือการจดัท าแผนการ

จดัการเรียนรู้ใหม่ โดยน าเน้ือหารในบทเรียนแต่ละบทมาจดัล าดบัการเรียนการสอนใหม่ ตามหลกัการของ 
B_SLIM Model โดยจดัการเรียนการสอนจากนอ้ยไปมาก เน้นทกัษะการพูดและส่ือสารภาษาองักฤษให้
มากกวา่ทกัษะดา้นอ่ืนๆ 

4 สร้างแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดยใช ้B-SLIM Model 
เป็นแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์ชนิดเลือกตอบ ตวัเลือก จานวน 50 ขอ้  

5 น าแผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาค วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง2      
ท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสม แลว้นามาปรับปรุง 
 6. จดัการเรียนการสอนโดยใช ้B-SLIM Model ในวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 
 
การด าเนินการวจัิย / การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลองมีการด าเนินการดงัน้ี  
1. ท าการทดลองกบันกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/3 แผนกการโรงแรมและการ

ท่องเท่ียว วิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ จ านวน 10 คน โดยน าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการ
เลือกแบบเจาะจงในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 ท่ีเคยไดท้  าการเรียนการสอนโดยไม่ไดใ้ชว้ิธีการสอน
แบบ B-SLIM Model จากในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 และท าการสอนโดยใช ้B-SLIM Model ในวิชา
ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อท าการเปรียบเทียบผล 

2. ด าเนินการเรียนการสอนตามบทเรียนโดยใช้ B-SLIM Model ตามแผนการเรียนการสอนท่ีได้
จดัท า 3. บนัทึกผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาปลายภาคเรียนของนักเรียนและท าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการศึกษา ระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 
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สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
การหาค่าร้อยละ 
ค่าร้อยละ = คะแนนท่ีได ้x 100 

           คะแนนเตม็ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
ในวชิาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดยใช ้B-SLIM Model ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 
1 ปีการศึกษา 2558 โดยไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/3 
แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2558 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 
จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง ผูว้ิจยัไดว้างแผนการด าเนินการโดยเร่ิมศึกษาวิธีการเรียนการสอยโดย 
B-SLIM Model และน าทฤษฎีน้ีไปประยกุตแ์ละจดัท าแผนการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือภาษาองักฤษในชีวิตจริง 
2 ในการเรียนการสอน  

เร่ิมท าการเรียนการสอนโดยใช ้B-SLIM Model ในการเรียนการสอนโดยเร่ิมจากการเรียนแบบง่าย
และนอ้ยเช่นการสอนค าศพัท ์จากนั้นเพิ่มวธีิการสอนใหย้ากข้ึนตามล าดบั วธีิการเรียนการสอนแบบน้ีจะเร่ิม
การเรียนการสอนดว้ยวิธีการง่ายไปยากโดยมีส่ือการเรียนการสอนต่างๆประกอบ เช่น รูปภาพ เพลง และ
ส่ิงของต่างๆท่ีเป็นของจริง 

จากนั้นผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลและประเมิลผลโดยน าผลสัมฤทธ์ิทาการเรียนของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอย่างทั้ง 10 คน ในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 มาเปรียบเทียบกบั
ผลสัมฤทธ์ิในวชิาภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และท าการสรุปผล 

 

ตารางที ่1  
แสดงคะแนน ค่าร้อยละ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ช่ือ – สกุล 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในภาคเรียนท่ี 1 
1.  นายทชันพล              ลาภเจริญ 46 
2.  นายจิรวฒัน์               บวัคุม้ 48 
3.  นายชีวานนท ์            ป่ินแกว้ 41 
4.  นายสุรจิต                   เด่ียวสุรินทร์ 45 
5.  นายวชัรินทร์              แสงแสน 51 
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6.  น.ส.ประภสัสร           แซ่เฮง 49 
7.  น.ส.อุม้                     ค ากอง 47 
8.  น.ส.จุติณฏัฐ ์              วงศภู์มินทร์ 40 
9.  น.ส.เกศศรา                ธรรมจริยา 38 
10. น.ส.มินตรา                บุญหลงั 33 

 
ตารางที ่2 
 แสดงคะแนน ค่าร้อยละ ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ช่ือ – สกุล 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในภาคเรียนท่ี 2 
1.  นายทชันพล              ลาภเจริญ 68 
2.  นายจิรวฒัน์               บวัคุม้ 70 
3.  นายชีวานนท ์            ป่ินแกว้ 82 
4.  นายสุรจิต                   เด่ียวสุรินทร์ 76 
5.  นายวชัรินทร์              แสงแสน 84 
6.  น.ส.ประภสัสร           แซ่เฮง 64 
7.  น.ส.อุม้                     ค ากอง 62 
8.  น.ส.จุติณฏัฐ ์              วงศภู์มินทร์ 77 
9.  น.ส.เกศศรา                ธรรมจริยา 58 
10. น.ส.มินตรา                บุญหลงั 50 

 
ตารางที ่3  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 และ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ช่ือ – สกุล 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในภาคเรียนท่ี 1 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในภาคเรียนท่ี 2 
1.  นายทชันพล              ลาภเจริญ 46 68 
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2.  นายจิรวฒัน์               บวัคุม้ 48 70 
3.  นายชีวานนท ์            ป่ินแกว้ 41 82 
4.  นายสุรจิต                   เด่ียวสุรินทร์ 45 76 
5.  นายวชัรินทร์              แสงแสน 51 84 
6.  น.ส.ประภสัสร           แซ่เฮง 49 64 
7.  น.ส.อุม้                     ค ากอง 47 62 
8.  น.ส.จุติณฏัฐ ์              วงศภู์มินทร์ 40 77 
9.  น.ส.เกศศรา                ธรรมจริยา 38 58 
10. น.ส.มินตรา                บุญหลงั 33 50 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาค

เรียนท่ี 1 (ร้อยละ) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาค

เรียนท่ี 2 (ร้อยละ) 
ความกา้วหนา้ 
(ร้อยละ) 

43.8 69.1 25.3 

 
จากตารางเปรียบเทียบทั้ง 3 ตารางจะเห็นไดว้า่ค่าร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 

1 ในตารางท่ี 1 มีผลการท าคะแนนคิดเป็นค่าร้อยละในเกณฑ์ท่ีต ่าอยู่มากแต่หลงัจากท่ีไดท้  าการเรียนการ
สอนโดย B-SLIM Model จะเห็นไดว้า่ค่าร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ของนกัเรียนมี
ค่าร้อยละท่ีเพิ่มข้ึน โดยดูผลไดจ้ากตารางท่ี 2 ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนในตารางท่ี 3 โดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 25.3 
 
สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดย
ใช ้B-SLIM Model ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ในภาคเรียนท่ี 1 
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 หรือค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา มีค่าเฉล่ียทั้งหมดอยูท่ี่ ร้อยละ 43.8 มีสาเหตุเน่ืองมาจากการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ยงั
เป็นการเรียนการสอนในแบบเดิมโดยยึดสอนตามหนา้ในหนงัสือเรียน ซ่ึงยงัไม่ไดมี้การจดัล าดบัการสอน
แบบ FORM คือการเอาเน้ือหาในหนงัสือเรียนมาจดัเรียงใหม่โดยสอนตามล าดบัจากง่าย เช่นเร่ิมจากการ
จดจ าค าศพัท ์ไปจนถึงล าดบัท่ียาก เช่นการแต่งประโยคใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ แต่หลงัจากผูว้ิจยัไดท้  า
การเรียนการสอนโดย B-SLIM Modelท าให้นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในการเรียน และท าให้นกัเรียนมี
ทศันะคติท่ีดีข้ึนต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษ จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียน
กลุ่มตวัอย่างทั้ง 10 คน ในภาคเรียนท่ี 2 จึงมีผลลพัธ์ท่ีเพิ่มข้ึนดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบระหว่าง
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ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 และในวิชา
ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 และโดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 25.3 
 
อภิปรายผล  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นพฒันาทกัษะและผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในวิชาภาษาองักฤษในชีวิตจริง 2 โดย
ใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1 วิทยาลยัอาชีวศึกษาเทคนิค
บริหารธุรกิจกรุงเทพ พบวา่มีประเด็นส าคญัซ่ึงผูว้จิยันามาอภิปรายผลดงัต่อไปน้ี  
ผลการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ โดยใช ้B-SLIM Model ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง อยูใ่นระดบัสูงข้ึน 
หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการสอนโดยใช ้B-SLIM Model ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และแสดงให้เห็น
วา่การใชรู้ปแบบการสอนโดยใช ้B-SLIM Model เป็นรูปแบบการสอนหน่ึงท่ีสามารถพฒันาความสามารถ
ในการใชท้กัษะภาษาองักฤษทั้ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ อีก
ทั้งยงัสามารถพฒันาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาจุดดอ้ยของนกัเรียนในการเติมเต็มศกัยภาพ 
และสามารถนาภาษาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งคล่องแคล่วมากข้ึน  

ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั อรวรรณ บุญยืน (2548 : 64-70) ไดศึ้กษาการพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นหนองแลง้ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดั
สุรินทร์ โดยใช ้B-SLIM Model ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2547 จานวนนกัเรียน 22 คนระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2547 มีทั้งหมด 3วงรอบ ๆ ละ 2 แผน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ จานวน 6 แผน และการประเมินทกัษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน เทคนิคท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้างโดยการ
บนัทึกวิดีโอ การสังเกตโดยผูร่้วมศึกษาคน้ควา้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยการบนัทึกเทป และ
การสนทนา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าและเสนอผลการศึกษาคน้ควา้
โดยวธีิบรรยาย ผลจากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ B-SLIM Model ตามขั้นตอนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงในแต่ละวงรอบปฏิบติั
การศึกษาคน้ควา้ไดด้าเนิน การพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนไปพร้อม ๆ กนัทาให้ครู
และนกัเรียน มีความกระตือรือร้นเป็นอยา่งมาก นกัเรียนจะมีพฒันาการทั้ง 4 ทกัษะคือ ฟัง พูด อ่านและเขียน
ดีข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะครูตอ้งจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามขั้นตอน และ ธูปทอง กวา้งสวาสด์ิ (2001 : 184) 
ไดศึ้กษาการส ารวจความเป็นไปไดข้องการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารในบริบทประเทศไทย  ความมุ่งหมาย
ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อส ารวจปัจจยัท่ีจาเป็นท่ีตอ้งพิจารณา เม่ือนามาปรับใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารให้เขา้กบับริบทของไทยโดยระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของเจตคติของครูและ
นกัเรียน ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติัการในชั้นเรียน ซ่ึงการวิจยัตอ้งการส ารวจวา่ การจดัการเรียน
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสารจะต้องถูกปรับใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
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ภาษาองักฤษ ท่ีเป็นภาษาท่ีสองในการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้
วธีิการท่ีหลากหลาย เช่น การสนทนากบันกัเรียน การสนทนากบัครูผูร่้วมการวิจยั การบนัทึกของผูว้ิจยั การ
บนัทึกของนกัเรียน การบนัทึกของครูผูร่้วมวิจยั และการสังเกตการณ์สอนของผูว้ิจยั ทฤษฎีท่ีใชใ้นการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารไปสู่การฝึกปฏิบติัผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการสอนภาษาท่ีสองของบิลาช (B-SLIM Model) 
เป็นการออกแบบทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารของบิลาชและทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติของครูผูส้อนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน ในมุมมอง
ของผูร่้วมวจิยั ผูส้ังเกตการณ์ของการวิจยัปฏิบติัการในคร้ังน้ี คือการประยุกตใ์ช้B-SLIM Model ในชั้นเรียน
ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การฝึกปฏิบติัไปใชใ้นชั้นเรียนการแลกเปล่ียนความรู้และความคิด การเรียนรู้สู่
การวจิารณ์ เพื่อลม้ลา้งขอ้สงสัยต่าง ๆ ในการเรียน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน สรุปไดคื้อ 
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการถ่ายโอนความคิด ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ปัจจยัตวัป้อนใหแ้ก่ผูเ้รียน รวมทั้งกฎไวยากรณ์ต่าง ๆ  

 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาการศึกษาคน้ควา้ไปใช ้ 
1. ก่อนการจดัการเรียนรู้ ครูควรวางแผนและเตรียมตวัให้พร้อมก่อนจดัการเรียนรู้เช่น การเตรียมกิจกรรม 
การจดัเตรียมส่ือ อุปกรณ์ท่ีจาเป็นในการสอน เช่น การใชรู้ปภาพ ของจริงการสาธิต การจดับรรยากาศในชั้น
เรียน การทาความเขา้ใจตวัป้อนท่ีจะป้อนให้แก่ผูเ้รียนซ่ึงตอ้งข้ึนอยู่กบัความพร้อมและความสนใจของ
ผูเ้รียน รวมทั้งการขยายความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมโดยผูส้อนพูดชา้ๆ และชดัเจน จะส่งผลให้การจดัการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
2.  ความเอาใจใส่ของผูส้อน ในการดูแล ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด เป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถลดเง่ือนไข
ทางดา้นจิตใจของผูเ้รียน การตรวจผลงานจากใบงาน การทดสอบยอ่ย ตอ้งมีความชดัเจน ผูส้อนตอ้งอธิบาย
ให้ชดัเจน และตอ้งเสียสละในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มอ่อนการใชเ้วลาในการตรวจผลงานการเขียน
ของนกัเรียน 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้คร้ังต่อไป  
3.  ควรท าการศึกษารูปแบบการสอน B-SLIM Model ท่ีหลากหลาย และสนองต่อความตอ้งการ ความสนใจ
ของผูเ้รียน เพื่อเปรียบเทียบวา่การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ใช ้ B-SLIM Model ในแต่ละทกัษะมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไร และจะนาไปพฒันาผูเ้รียนต่อไปอยา่งไร  
4. ควรนาวิธีการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ โดยใช ้B-SLIM Modelไปใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นต่าง ๆ 
เพื่อศึกษาวา่วิธีการสอนโดยใช ้B-SLIM Model มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกบัเน้ือหา และระดบัชั้น
เรียนใด 
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