
ชื่อผลงานวิจัย   การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามรูปแบบ  
      B-SLIM  Model ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
   ก าลัง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ชื่อผู้วิจัย   นางสาวพรรณราย  สุทธกรณ์ 
ต าแหน่ง   ครูผู้สอนประจ าหมวดวิชาสามัญ 
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถานศึกษาที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก 
ปีท่ีท าวิจัยเสร็จ   2560 
ประเภทงานวิจัย  วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)  
 
บทคัดย่อ   
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นการสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ทางภาษาไปใช้ในการสื่อความหมายได้ฝึกทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภ าษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ตามรูปแบบ  B-SLIM  Model  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 หาค่าดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา อังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้   B-SLIM  Model  และศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้  B-SLIM  Model   กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 
3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 จ านวน1หัองเรียนจ านวน 25 คน  ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถคละ
กันทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อนที่เหมาะสมในการทดลอง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ B-SLIM Model จ านวน 4 แผน ใช้เวลาสอน 15 
ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ
นักศึกษา ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้  B – SLIM  Model  จ านวน  20  ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) ตั้งแต่ 0.64  ถึง 0.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  
0.97  สถิติที่ใช้ใน  การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้    
  1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  B-SLIM 
Model  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ  76.42/70.13    
   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-
SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ  0.6077  แสดงว่า
นักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  60.77    
  3. นักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 โดยสรุปการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model ของนักศึกษา
ระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า  สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน   มีความ
รับผิดชอบ  ผู้เรียนระดมความคิด  รวบรวม  เรียบเรียงข้อมูล  ปรับปรุงผลงานการเขียนของตนเองและมี
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พัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้นตามล าดับ  จึงควรส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูน ารูปแบบการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป     
     
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  
 การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทางภาษาไปใช้ในการสื่อ
ความหมายได้ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ กิจกรรมในชั้นเรียนถือว่าเป็นหัวใจของการสอนภาษา  
เพ่ือการสื่อสาร  กิจกรรมในชั้นเรียนต้องช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
ช่วยให้การเรียนรู้ภาษาเป็นไปอย่างธรรมชาติ  และ ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้  (สุมิตรา  
อังวัฒนกุล.  2535  :  121-122)  นอกจากนี้   ผู้ศึกษาค้นคว้ายังพบว่า  ผู้เรียนมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา
ส าหรับฝึกทักษะการเขียน ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียนถือว่าเป็นทักษะที่ยาก  มี
ความส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน   ผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้นั้น ขึ้นอยู่กับความ 
สามารถในการเขียนของผู้เรียนซึ่งหลักการการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการเขียนก าหนดว่าการสอนทักษะ 
การเขียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกและเสริมรูปแบบภาษา ที่ผู้เรียนคุ้นเคยแล้วจากการฟังและพูด  การ
ควบคุมการเขียนควรลดน้อยลงตามล าดับ และหลังจากที่ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนตามที่ผู้สอนชี้แนะแล้วผู้เรียน  
ควรมีอิสระเต็มที่ในการเขียน (สุมิตรา  อังวัฒนกุล.    2546  :  45)   
 เมื่อพิจารณาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกผู้ศึกษาค้นคว้ามีความ
สนใจในการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ให้สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทาง
ภาษาไปใช้ในการสื่อความหมายได้โดยที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายให้ผู้เรียน เกิด
แรงจูงใจในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัตกิจกรรมด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ มีการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งจะก่อให้เกิดบรรยากาศอันดีที่
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ให้ได้รับประสบการณ์ในการใช้ภาษาอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนอกชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาที่พบในชั้นเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนภาษาที่สองตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (CLT – Communicative Language  
Teaching) ซึ่งโอเลนก้า  บิลาช ได้สร้างขึ้นเรียกว่าแบบการสอนภาษาที่สองของบิลาชแบบ  B – SLIM  
Model  (Bilash’s  Second  Language  Instructional  Model) มีการก าหนดขั้นตอน การจัดกิจกรรมที่
สอด คล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภาษาของผู้เรียนแล้วน ามาจัดล าดับขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  โดยการเน้นให้ปัจจัยตัวป้อน (Input) ที่มีความหมายเข้าใจได้ (Comprehensible  Input)  และ
อยู่บนความรู้เดิมของผู้เรียน  ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จดังที่ คาดหมายได้  ถ้าครูผู้สอนเข้าใจวิธีการให้
ปัจจัยป้อนหรือ การพัฒนาความคิดรวบยอดอย่างถูกต้อง และเหมาะสมแก่ผู้เรียน  (ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์.    
2549  :  23-30)     บิลาชได้เสนอแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารเรียกว่าการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือการ สื่อสารตามเกณฑ์ของบิลาช (Bilash’s  Criteria  for Communicative Activities – 
BCCA) เพ่ือประเมินกิจกรรมที่ผู้สอนใช้ในชั้นเรียนโดยกิจกรรมนั้นส่งเสริมหน้าที่ของภาษา(Function of  
Language) มีการใช้สื่อ สภาพจริง  (Authentic  Material)  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ทั้งทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอ่ืน นอกเหนือจากค าศัพท์และหลัก
ไวยากรณ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดและทัศนคติส่วนตัว เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิ สัมพันธ์เมื่อผู้เรียนปฏิบัติแล้วเกิดการเสี่ยงภัยต่ า (Low  Risk)  และเกิดความปลอดภัย
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สูง (High  Security) หมายถึงกิจกรรมนั้นเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนปฏิบัติโดยไม่ผิดพลาดมาก 
สร้างความม่ันใจ ลดความวิตกกังวลและกิจกรรมนั้นสนุกสนานน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากร่วมกิจกรรม(ธูป
ทอง กว้างสวาสดิ์. 2549  :  23-30) ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย  B-SLIM  Model  (Bilash’s  
Second  Language  Instructional  Model)  สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  และมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา   
 ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใช้  B-SLIM Model  
ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพ่ือสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลในการ
เรียนรู้  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างแท้จริงซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามรูปแบบ  B – SLIM  
Model  ของนักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  70/70   
 2.  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   โดยใช้  B-
SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2560    
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่3รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามรูปแบบ  B-
SLIM  Model  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
          
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามรูปแบบ  B – SLIM  
Model ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากก่อนการเรียนรู้  
 
นิยามค าศัพท์ 
 1.  B-SLIM  Model  หมายถงึ  การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  โดยการน าเอา เทคนิคการ
สอนเขียนที่เรียกว่าแบบ  (Form)  ซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนที่เน้นกิจกรรมการเขียนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก
ขึ้น เพ่ือลดเงื่อนไขทางด้านจิตใจ (Affective  Filter) เทคนิค  Form ประกอบไปด้วย4 ส่วน  (Quadrant)  
ดังนี้    

ตัวแปรต้น 
แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ตามรูปแบบ B – SLIM  Model  

ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  

70/70 
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  1.1  ส่วน  เอ  (Quadrant  A)  เรียกว่าส่วน  “ศัพท์น้อยกฎน้อย”  เริ่มจากการฝึกการเขียนในสิ่ง
ที่ใช้ค าศัพท์และกฎเกณฑ์น้อย  เช่น  ค าขวัญ  บัตรอวยพร  ฯลฯ    
  1.2  ส่วน  บี  (Quadrant  B)  เรียกว่าส่วน  “ศัพท์มากกฎน้อย”  จ านวนค าศัพท์มาก แต่
กฎเกณฑ์ไม่ซับซ้อน  เช่น  บันทึกสั้น ๆ  บันทึกประจ าวัน  จดหมายส่วนตัว ฯลฯ    
  1.3  ส่วน  ซี  (Quadrant  C)  เรียกว่าส่วน“กฎมากค าศัพท์น้อย” คือการเขียนที่ต้องใช้ 
กฎเกณฑ์มาก  แต่ใช้ค าศัพท์น้อย  เช่น  บัตรเชิญ  แบบฟอร์ม  ชีวประวัติ  ฯลฯ    
  1.4  ส่วน  ดี  (Quadrant  D)  เรียกว่าส่วน  “ค าศัพท์มากกฎเกณฑ์มาก” การเขียนในขั้นนี้ยาก
ขึ้นเพราะสิ่งที่เขียนนั้นประกอบไปด้วยทั้งกฎเกณฑ์และค าศัพท์เป็นจ านวนมาก   
 2. ประสิทธิภาพของแผน หมายถึง คุณภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 
     70 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมการฝึกทักษะการ
เรียน รู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  และจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน มี
ค่าตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป     
     70 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทุกคนได้จากการท าแบบทดสอบวัดทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model หลังเรียน มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3. ดัชนีประสิทธิผลของแผน หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  
ที่วิเคราะห์จากคะแนนทดสอบหลังเรียน คะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนเต็ม 
 4.  ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกชอบ รู้สึกพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ที่มีต่อการเรียนรู้หรือการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
โดยใช้  B-SLIM  Model 
 
 แนวคิด/ทฤษฎี 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
       การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือแผนการสอน เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน เป็น
การเตรียมการล่วงหน้าว่าจะสอนเรื่องอะไร เพ่ือจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผล
โดยวิธีใด ท าให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอน สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา และสอนอย่างมีแนวทางและมี
เป้าหมาย ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขั้นตอน
การจัดท าและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      1.1 รูปแบบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                      แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษา หรือผู้สอนที่จะเลือกใช้รูปแบบที่คิดว่ามีความเหมาะสม และสะดวกต่อการน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
              กรมวิชาการ (2546 : 93) ให้แนวคิดว่า การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการ
เรียบเรียงเรียง ดังนี้ 
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  1. น าหน่วยการเรียนรู้มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าได้ 2 
รูปแบบ คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ย่ อยรายชั่วโมง 2) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผนการเรียนรู้รวมไม่แยกเป็นรายชั่วโมงครูจะต้องน าไปจัดท าเป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ย่อยเอง 
  2.  ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยชื่อหน่วยที่และชื่อหน่วย ชั้นที่สอน 
และเวลาที่สอน 
  3.  หน่วยการเรียนรู้จัดเป็นแผนการเรียนรู้ย่อย คือ หัวข้อเรื่องการเรียนรู้จะเป็น กี่แผน
ขึ้นกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ก าหนดในสาระการเรียนรู้ 
                        4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ ก าหนดมาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                        5.  สาระการเรียนรู้ คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นหัวข้อย่อยท่ีจะสอน 
                        6.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนที่ครู
และนักเรียนจะต้องปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
                         7.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การก าหนดวิธีการวัดผล และประเมินผลเช่น
การสังเกต การตรวจผลงาน และพฤติกรรมการเรียนซึ่งเป็นการประเมินจากสภาพจริง 
                        8.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ จะก าหนดหนังสือประกอบการเรียน สถานที่ที่จะศึกษา 
วิทยากร เป็นต้น 
2.  การจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร      
   การจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  มุ่งเน้นกระบวน การเรียนรู้ที่
มีการฝึกปฏิบัติ  มีการน าภาษาไปใช้ได้จริงตามหน้าที่ของภาษาในการสื่อความหมาย  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง เหมาะสมกับสภาพสังคม  การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติทักษะต่าง ๆ  ที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของผู้เรียน     
 ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์  (2549  :  19)  ได้สรุปการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ดังนี้ 
        การออกแบบกิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร  มีเกณฑ์ในการออกแบบ  ดังนี้      
  1    กิจกรรมนั้นส่งเสริมหน้าที่ของภาษา  (Functions  of  Language)  หรือไม่         
  2    กิจกรรมนั้นได้ใช้สื่อที่เป็นของจริง  (Authentic  Material)  หรือยัง           
  3    กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างกว้างขวางเพียงใด 
  4    กิจกรรมนั้นมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอ่ืนนอกจากค าศัพท์และหลักไวยากรณ์หรือไม่        
  5    กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังหรือไม่         
  6    กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาหรือไม่      
  7    กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันหรือไม่      
  8    กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัว ของนักเรียน
หรือไม่       
  9    กิจกรรมนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์หรือไม่         
  10  กิจกรรมนั้นเสี่ยงภัยต่ า ปลอดภัยสูงหรือไม่และต้องสร้างความมั่นใจตลอดจนลดความ
วิตกกังวลลงได้หรือไม่        
  11. กิจกรรมนั้นสนุกสนาน่าสนใจกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากร่วมกิจกรรมหรือไม่ 
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3.  รูปแบบการสอนตามแบบ  B-SLIM  Model  
    กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสื่อสารมีกิจกรรมที่หลากหลายแต่กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการ
สอนภาษาที่สองของบิลาช (Bilash’s Second Language Instructional Model หรือ  B-SLIM  Model) 
ทักษะการเขียน (Writing) บิลาช (ธูปทอง  กว้างสวาสดิ์. 2549  :  24-30  ;  อ้างอิงมาจาก Bilash.998) 
กล่าวว่า ทักษะการเขียนเป็นกุญแจดอกส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จ ในการเรียนภาษาที่สองการ
เรียนรู้การเขียน ไม่ใช่สิ่งที่เกิดได้โดยธรรมชาติเหมือนการพูด สิ่งที่พูดบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถเขียนได้  บิลาช
ได้ออกแบบเทคนิคการสอนเขียนเรียกว่า  แบบ (Form)  เป็นเทคนิคการเขียนที่เน้นกิจกรรมการเขียนจากง่าย
ไปหายากเพ่ือลดเงื่อนไขทางด้านจิตใจ (Affective  Filter) ซึ่งได้แก่เจตคติ  แรงจูงใจ  ความวิตกกังวล      
       เทคนิค  Form  ประกอบไปด้วย 4 ส่วน (Quadrant)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  การหาประสิทธิภาพ 
                   การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การน าแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try out) ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงเพ่ือน าไปทดลองสอนจริง 
(Trial Run) ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ประยงค์ วุยชัยภูมิ. 2546 : 46 ; อ้างอิงมาจากมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช. 2537 : 479-498) ได้ให้ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
      เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะพึงพอใจว่าหากแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพถึงระดับนั้นแล้วแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็มีคุณค่าที่จะน าไปสอน
นักเรียน 
                 เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ ก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้เรียนทั้งหมดต่อเปอร์เซ็นต์ของผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมดนั่นคือ E1/ E2 คือ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
     ตัวอย่าง 70/70 หมายความว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วผู้เรียนจะสามารถ
ท าแบบฝึกหัดหรืองานได้ผลเฉลี่ย70% และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ผลเฉลี่ย75% 
      การที่จะก าหนด E1/ E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ให้ผู้สอนพิจารณาตามความเข้าใจโดยปกติเนื้อหาที่
เป็นความรู้ความจ า มักจะตั้งไว้ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะจะตั้งไว้ต่ ากว่านี้ เช่น 
70/70,75/75 เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ า 

A  ศัพท์น้อย  กฎน้อย  
คาํขวญั  ใบสมคัร  เมนู  พาดหวัขา่ว คาํพงัเพย  สุภาษิต  
ปริศนาคาํทาย  การ์ด 

B   ศัพท์มากกฎน้อย  
ไดอารี  คาํถาม  เพลง  ละครสั้น   จดหมายส่วนตวั  
โปสเตอร์  แบบสอบถาม 

C  กฎมากศัพท์น้อย  
ชีวประวติั  ปกหนงัสือ  ปฏิทิน  บตัรเชิญ  โฆษณา  
โปสเตอร์ เก่ียวกบัการท่องเท่ียว  โฆษณาทางโทรทศัน์  
นิยายผจญภยั  นิทาน 

D  คาํศัพท์มากกฎมาก 
นิยายผจญภยั  นิทาน  นิทานปรียบเทียบ  ตาํนาน  กฎ
การเล่นเกม  การเขียนบทกว ี การ อธิบายขั้นตอน  
หนงัสือพิมพ ์
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      สรุปว่า เกณฑ์ในการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนจะนิยมตั้งเป็นตัวเลข3ลักษณะ คือ 
70/70, 80/80 และ 90/90 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชาและเนื้อหาที่น ามาสร้างสื่อนั้นถ้าเป็นวิชาที่
ค่อนข้างยากก็อาจตั้งเกณฑ์ไว้ 70/70 หรือ 80/80  ส าหรับวิชาที่มีเนื้อหาง่ายก็อาจตั้งเกณฑ์ไว้ 90/90 เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังตั้งเกณฑ์เป็นค่าความคลาดเคลื่อนไว้เท่ากับร้อยละ 2.5 นั่นคือถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 90/90 เมื่อ
ค านวณแล้วค่าท่ีถือว่าใช้ได้คือ 87.5/87.5 หรือ 87.5/90 เป็นต้น (เผชิญ  กิจระการ. 2544 : 50) 
 5. ดัชนีประสิทธิผล 
     บุญชม ศรีสะอาด (2546 : 157-159) ให้แนวคิด การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของสื่อวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมไว้ว่า เพ่ือที่จะทราบว่าสื่อการเรียนการสอน วิธีสอนหรือนวัตกรรมที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมามี
ประสิทธิผล (Effectiveness) เพียงใดก็จะน าสื่อที่พัฒนาขึ้นนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่เหมาะ  
สม แล้วน าผลการทดลองมาวิเคราะห์หาประสิทธิผลหมายถึงความสามารถในการให้ผลอย่างชัดเจนแน่นอน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 อุทยัวรรณ  สุระทิพย์  (2551  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทักษะ
การอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียน บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  อ าเภอ
กันทรวิชัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 1 จ านวน  25  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  
(Cluster Random Sampling) ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้หนังสือ นิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  มีประสิทธิภาพ 77.48 / 76.53  นักเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการ เรียนรู้ทักษะการอ่าน  โดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ  มีผลสัมฤทธิ์
ด้านทักษะการอ่าน หลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดัชนีประสิทธิผล
ของแผน การจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่าน  ใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 0.6000 
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60  และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือนิทานชาดกฉบับ ภาษาอังกฤษ 
โดยรวมและรายด้านทั้ง 4  ด้าน  อยู่ในระดับมาก    
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
     คอนสแตนต์ยุก (Konstantyuk. 2004 : 51) ได้ศึกษาระเบียบวิธีการสอนภาษา เพ่ือการ
สื่อสารและการสอนภาษายูเครน  ซึ่งให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของภาษายูเครนที่ใช้แทน ความยากและความ
สนใจเฉพาะ  เมื่อสอนภาษายูเครนเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง  การศึกษาครั้งนี้อธิบายระเบียบ
วิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารและลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการสอนภาษายูเครน  กลุ่มตัวอย่างกิจกรรม
ที่อธิบายไว้ในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอแนะส าหรับระดับต่างๆของผู้เรียนที่มีความมุ่งหมายในการสอนภาษาอัน
เป็นวิธีการที่จะช่วยผู้เรียนพัฒนาทักษะ เพื่อการแสดงออกถึงความหมายทางการสื่อสารต่างๆ การรวบเทคนิค
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เข้ากับการมีทักษะทั้ง  4  ทักษะในภาษายูเครนนั้นถูกมองว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข  เทคนิคการปฏิสัมพันธ์ เช่น  ละคร  ค าโคลง  เกม
บทบาท  การสนทนา  การอภิปราย  สถานการณ์สมมุติ  กิจกรรมการแก้ปัญหา  เหล่านี้ได้รับค าอธิบายว่าเป็น 
ส่วนบูรณาการของระเบียบวิธีการและได้รับการเสนอแนะส าหรับการสอนภาษายูเครนเป็น ภาษาต่าง ประเทศ
หรือภาษาที่สอง   
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 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้  B-SLIM  Model  และกิจกรรมที่หลากหลายตาม
วิธีการสอนของครูผู้สอน   จะช่วยให้ผู้เรียนเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์  มีทักษะด้านการเขียนภาษา  อังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง  
และมีความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน   
  
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
                ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น(ปวช.) ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการเขียนในชีวิตประจ าวัน (2000 - 1206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รอบเช้า รอบบ่าย จ านวน 8 
หอ้งเรียน รวมผู้เรียน 118 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
    กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนในชีวิตประจ าวัน (2000 - 1206) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถคละกันทั้ง เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่เหมาะสมในการทดลองเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใชเ้ก็บข้อมูล 
 เครื่องที่ใช้เก็บข้อมูล มีดังนี ้
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B – SLIM  Model  ของ 
นักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน4 แผน จ านวน 15 ชั่วโมง    
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้  B – SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับ 
ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ และแบบเขียนข้อความ  
 3.  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้า ที่มีต่อการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  B-SLIM  Model  เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  
(Likert  Scale)  5  ระดับ  จ านวน  20  ข้อ  
 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
   การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ผู้ศึกษาค้นคว้า ด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้    
 1  ศึกษารูปแบบการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ B-SLIM  Model             
     2  ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากคู่มือครูเอกสารประกอบการ
สอน  แล้วท าการวิเคราะห์เป็นหน่วยย่อย เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการศึกษากึ่งทดลองตาม รูปแบบ One 
Group  Pre - test Post - test Design ดังตาราง  3  
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ตาราง  3  แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre - test Post - test Design  
 
 
 
  
  
 
 T1      หมายถึง   สอบก่อนการทดลอง   
 X ~4   หมายถึง   การทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้  B- 
                       SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
          ก าลัง จ านวน 4 แผน   
                T2     หมายถึง   สอบหลังการทดลอง   
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ หาร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน 
         1.1  ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด.2543 : 101) 
 
 
                     เมื่อ    P  แทน   ร้อยละ 
        F  แทน   ความถี่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ   
                            N  แทน  คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ 
        1.2  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 102)        

      

                  เมื่อ         แทน   ค่าเฉลี่ย 
    ∑X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N     แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
  1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

       

                เมื่อ     S.D.   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                           X     แทน  คะแนนแต่ละตัว 
    N    แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 2 . การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ 70/70    
ในความหมาย ตัวเลข 70 ตัวแรก  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ที่ได้จากการทดสอบย่อย ใน
การท ากิจกรรมในระหว่างเรียนรู้ ทุกกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ70ถือเป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 

กลุ่ม Pre - test Treatment Post – test 

ทดลอง T1 X~4 T2 
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จ านวนผู้เรียน 
(N) 

ระหว่างเรียน 
E1 

หลังเรียน 
E2  S.D.  S.D. 

25 23.87 2.94 76.42 21.04 1.41 70.13 

 

ส่วนตัวเลข 70 ตัวหลัง  คือผู้เรียนทั้งหมดท าแบบทดสอบหลังเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70การหา
ค่า และ  (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 49-50) 
   Process  /   Product  

   Process  =  

  เมื่อ        แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                ∑X  แทน   คะแนนรวมของแบบประเมินทักษะ 
                 A แทน   คะแนนเต็มของแบบประเมินทักษะ 
                N แทน   จ านวนผู้เรียน 

                               Product  =  

               เมื่อ         แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
                ∑f     แทน   คะแนนรวมของแบบทดสอบทักษะ 
                  B       แทน   คะแนนเต็มของแบบทดสอบทักษะ 
               N แทน   จ านวนผู้เรียน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการ
สื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM   Model  ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ     
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทดลองหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการ
สื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    โดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้  4  แผน  จ านวน  15  ชั่วโมง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ค่า  E1  โดยคะแนนที่ได้จาก
การประเมินพฤติกรรม  การเรียน  ใบงาน  และแบบทดสอบย่อยท้ายแผน  ในการเรียนของผู้เรียนทุกคนมา
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยและร้อยละ  และด าเนินการวิเคราะห์ค่า  E2  โดยน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนทุกคนมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  และคิดเป็นร้อยละ  
ตาราง  4     คะแนนทางการเรียนรู้ ระหว่างเรียนและหลังเรียน ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยใช้  B-

SLIM Model  ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
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จากตาราง 3 พบว่า ผู้เรียน  ที่เรียนรู้โดยใช้  B-SLIM  Model  ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ  21.04  คิดเป็นร้อยละ  70.13  นั่นคือ  E2  =  70.13   ดังนั้น  ค่าประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ B – SLIM  Model  คือ  76.42/70.13  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  
โดยใช้  B-SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   โดยใช้สูตร  
E.I. ผู้ศึกษาค้นคว้าได้วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้  B – SLIM  Model  
ของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ศึกษาดัชนี 
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบจากผลต่างของผลรวมคะแนนทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  กับผลต่างระหว่างคะแนนเต็ม คูณกับจ านวนผู้เรียน  และคะแนนรวม
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ผลปรากฏดังตาราง  5 
ตาราง  5   สรุปค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  โดยใช้  B – SLIM  Model  ของนักศึกษาระดับ 
    ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    
 
 
 
 
 
 
  
 

จากตาราง 5  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร  
โดยใช้ B – SLIM  Model ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่3รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ามีค่าดัชนีประสิทธิผล 
ของการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.6077 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าว  หน้าในการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  
60.77  
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  Model  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน   การ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  โดยใช้  B-SLIM  โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายระดับความพึงพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  B – SLIM  Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
ปรากฏผลดังตาราง  6 
ตาราง  6  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่3 รอบเช้าสาขาวิ ชาช่างไฟฟ้า ต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  B – SLIM  Model  
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

ผลรวมของ 
คะแนนเต็ม 

ผลรวมของ 
คะแนนทดสอบ 

ก่อนเรียน 25 750 179 
หลงัเรียน 25 750 526 

ดชันีประสิทธิภาพ  (E.I.)  = 0.6077 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมาย ดังนี้                                               
 1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดยใช้ B– SLIM  Model  
ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่3รอบเช้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ76.42/70.13 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตั้ง
ไว้   
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใช้  B – SLIM  
Model  ของนักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ  0.6077  แสดงว่าผู้เรียน 
มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  60.77   
 3   นักศึกษาระดับปวช.ชั้นปีที่ 3 รอบเช้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้  B-SLIM  Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก      
 
 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ B – SLIM  Model    S.D.  
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ผู้เรียนรู้สึกพอใจในสภาพแวดล้อมการเรียน  เช่น  ครู   เพื่อน  และบรรยากาศ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3.28 0.89 ปานกลาง 

2.  ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 3.92 0.64 มาก 
3.  ผู้เรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ 3.96 0.67 มาก 
4.  ในขณะเรียนผู้เรียนชอบจะถามและแสดงความคิดเห็น กับเพื่อน ๆ  เสมอ 3.52 0.65 มาก 
5.  ผู้เรียนชอบท ากิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเป็นการฝึกทักษะ       
     การฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษ 

3.52 0.65 มาก 

6.  ผู้เรียนชอบท ากิจกรรมท่ีเป็นคู่/กลุ่ม ร่วมกับเพื่อนๆ 3.56 0.76 มาก 
7.  ผู้เรียนและเพื่อนๆ ชอบท่ีได้เรียนรู้ร่วมกัน และ ช่วยเหลือกัน 3.64 0.70 มาก 
8.  ผู้เรียนชอบสื่อท่ีครูใช้ประกอบการสอนเพราะเข้าใจง่าย 3.68 0.47 มาก 
9.  ผู้เรียนมีโอกาสได้สนทนาและแลกเปล่ียนความรู้กับ        เพื่อนๆในขณะท า

กิจกรรม 
3.44 0.58 ปานกลาง 

10.  ผู้เรียนชอบท่ีได้ตอบค าถาม และแสดงความคิดเห็น 3.20  0.95  ปานกลาง  
11.  ผู้เรียนชอบออกไปน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 2.32 1.14 น้อย 
12.  ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 3.04 0.84 ปานกลาง 
13.  ผู้เรียนมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้านการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 3.16 0.85 ปานกลาง 
14.  ผู้เรียนชอบท าแบบฝึกทักษะท่ีครูมอบหมาย 3.92 0.99 มาก 
15.  ผู้เรียนพอใจในผลงานด้านการเขียนของตนเอง 3.36 0.90 ปานกลาง 
16.  วิชาภาษาอังกฤษท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 4.24 0.52 มาก 
17.  วิชาภาษาอังกฤษท าให้ผู้เรียนจัดเรียงล าดับข้อมูล และเขียนบรรยายตาม

สถานการณ์ต่างๆได้ 
3.36 0.99 ปานกลาง 

18.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้น 4.12 0.72 มาก 
19.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการท าแบบทดสอบ 4.16 0.74 มาก 
20.  ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขเมื่อเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4.20 0.64 มาก 

โดยรวม 3.58 0.76 มาก 
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อภิปรายผล  
 จากผลที่ปรากฏเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการใช้  B-SLIM  Model เป็น การ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่มีความหลากหลาย การให้ตัวป้อนที่มีความหมาย  และการพัฒนาทักษะการเขียน 
ผู้สอนต้องใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบเป็นกิจกรรมการเขียนที่เขียนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากจากสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่อยู่ไกลตัวเพ่ือลดเงื่อนไขทางด้านจิตใจของผู้เรียนวามชัดเจนของตัวอย่างการสาธิตการอธิบาย
ขยายความของผู้สอนการตรวจผลงานจากการท าแบบฝึกหัดใบงานรวมทั้งการจัดบรรยากาศแวดล้อม ภายใน
ชั้นเรียนถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจความพึงพอใจในการเรียนรวมทั้งการใช้เวลาในการ  ฝึก
ปฏิบัติการเขียนที่เหมาะสมล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนทั้งสิ้นสอด คล้องกับ
แนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550 : 51) ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนองซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบการ
ตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุดเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่
เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายามใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 
 1.1  ก่อนการจัดการเรียนรู้  ครูควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจัดการเรียนรู้  เช่น การ
เตรียมกิจกรรม  การจัดเตรียมสื่อ  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการสอน  เช่น  การใช้รูปภาพ  ของจริง  การสาธิต การ
จัดบรรยากาศในชั้นเรียน  การท าความเข้าใจตัวป้อนที่จะป้อนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมและ
ความสนใจของผู้เรียน  รวมทั้งการขยายความเพ่ืออธิบายเพ่ิมเติม  โดยผู้สอนพูดช้าๆ ซ้ า ๆ  และชัดเจน  จะ
ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 1.2  การปฏิบัติกิจกรรมการเขียน  ควรเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนที่มีความยากง่าย เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผู้เรียน  ควรมีตัวอย่างที่หลากหลาย  มีรูปภาพประกอบ เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน    
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 1.   ด้านผู้เรียน 1.1   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 2.   ด้านผู้สอน  1.2   ท าให้ผู้สอนได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหา 
   1.3   ค้นพบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้เรียน 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
    น าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
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