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บทคัดยอ
 งานวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางดานทกัษะภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนกอนและหลังการเรียนโดยใช

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรม                        

การเรยีนรูนอกหองเรยีน   โดยกลุมตัวอยางในการวิจยัไดแก  นกัเรียนในระดับมัธยมศกึษาปที ่1  โรงเรียนบานศาลา 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน แบบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามในรูปแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับเพื่อวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ในการวิเคราะหขอมูล  ใชคาสถิติ ไดแก

คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาง                            
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ดานทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารหลงัเรยีนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนสงูกวากอนเรยีนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

คําสําคัญ
 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

Abstract
 This research aimed to compare the learning achievements of lower secondary students 

in the communication skills before and after implementing the outdoor learning activities and to 

explore the students’ satisfaction with the outdoor learning activities. The sample group of this study 

consisted of 74 students in lower secondary school at Ban Sala School in Tambon Donkaew,                    

Amphur Maerim, Chiang Mai Province. The research instruments were composed of 8 lesson plans 

using the outdoor learning activities, an English communicative skill test and the satisfaction                       

questionnaire with a five-level rating scale measuring the students’ satisfaction with the outdoor 

learning activities. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation and t-test 

dependent. The results revealed that the learning achievement in English communicative skills 

after using the outdoor learning activities was statistically higher than before learning at the                       

significance of 0.01 level and the students’ satisfaction was at the high level. 

Keywords
 The Outdoor Learning Activities, English for Communication, Lower Secondary School 

Students

บทนํา
 ระบบการศึกษาไทยในปจจุบัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดไดวาเปนรายวิชาที่ยังไม                      

ประสบผลสําเร็จ เพราะจากผลการจัดอันดับความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษประจําป พ.ศ. 2561                     

(EF English Proficiency Index) พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยอยูในระดับตํ่า                    

โดยประเทศไทยถูกจัดใหอยู ในอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก                                    

(EF Education First, 2018) นอกจากน้ัน  ขอมลูจากสถติกิารทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 

ป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

เทากับ 31.80 และ 30.45 ตามลําดับ จากผลคะแนนเฉลี่ยดังกลาวทําใหพบวานักเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียที่

ลดลงจากปกอนหนานั้น และจากผลสํารวจความประสงคของผูเรียนตอการเรียนในรายวิชาหลักทั่วประเทศ
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พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษจัดเปนรายวิชาท่ีผูเรียนใหความสนใจในการเรียนอยูในอันดับที่ 6 จากท้ังหมด                         

8 รายวิชา (Office of the Education Council, 2014) ซึ่งจากการสํารวจดังกลาวสามารถตีความไดวาผูเรียน

มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคอนขางนอย 

 จากผลการสํารวจท่ีกลาวมาแลวขางตนทําใหนักวิจัยหลายทานศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมี             

ผลการเรียนต่ํา ซึ่งพบวาเกิดจากปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีขาดความพรอมในเร่ือง                          

สือ่อปุกรณ ตวัผูสอน ตาํราเรียน และเทคนิควธิกีารสอน (Augwattanakul, 1997; John & Ehow, 2011; Walberg, 

1989 ; Watcharajinda, 2009) นอกจากน้ัน Srikrai (2008, 67) ไดกลาวเพิม่เตมิถงึปจจยัอืน่ทีส่งผลกระทบตอ

ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คอืปจจัยดานตัวผูเรียน เชน ทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน และแรงจูงใจ 

อีกทั้ง Wongsathian (2000, 4) ไดกลาวไววาปจจัยที่มีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ                    

มากที่สุด ประกอบดวยปจจัย 2 ประการคือ วิธีการสอนของผูสอนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ                    

ผูเรียน

 กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 

(Sharp, 1973) ซึง่จะเปนการบูรณาการศาสตรตางๆ เขาดวยกันเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงค

ที่กําหนดไวในหลักสูตร (Hammerman, D. R. ; Hammerman, W. M. & Hammerman, E. L, 1985)                            

โดยเปนการใชสถานทีน่อกหองเรียนเปนหองปฏิบตักิารเพ่ือใหผูเรยีนไดเรยีนรูจากประสบการณตรง  เนนการ

ลงมอืปฏบิตั ิเนนความสมัพนัธระหวางมนษุยกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ(Priest, 1990) ซึง่การศกึษานอกหองเรยีน

ทําไดหลายวิธี รวมไปถึงการเขารวมโปรแกรมผจญภัยภายใตการดูแลของครูผูมีประสบการณ  การเขาคาย    

ที่นําไปสูการจัดโปรแกรมที่เนนประสบการณที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ความพึงพอใจและทักษะตางๆ                         

เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งการเรียนรูประเภทน้ีเปนการเรียนการสอนท่ีกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  มีประสิทธิภาพ      

มากที่สุด  การเรียนรูจะเริ่มที่วัตถุประสงค ความสนใจ และความตองการของผูเรียน  การรับรูทางประสาท

สัมผัสตางๆ ครบถวน  ในการศึกษานอกหองเรียนไมวาจะเปนการมอง สังเกต สัมผัส ไดยิน ไดเห็น ไดกลิ่น 

เปนการเรียนที่มีชีวิตชีวาเต็มไปดวยความกระตือรือรนของผูเรียน (Smith, 1955) นอกจากนั้น Swan (1970, 

27) ยงัไดกลาววาการนําวิธกีารสอนท่ีผูเรยีนไดเรยีนรูนอกหองเรยีนมาบรูณาการในหลกัสตูรการเรยีนการสอน

จะกระตุนความอยากรู อยากเห็นและเพิ่มความสนใจในส่ิงที่เรียนแกผูเรียน เพราะจะทําใหการเรียนมี                     

ความนาตืน่เตนและทาทาย ผูเรยีนเกดิความรูสกึสนกุสนานเน่ืองจากมีการเปล่ียนบรรยากาศการเรียน ทาํให

เขาใจเนื้อหาและความหมายในการเรียนไดดีขึ้น (Jitsathaporn, 1992)

 จากการสํารวจปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว                       

อาํเภอแมรมิ จงัหวัดเชยีงใหมพบวา นกัเรยีนมผีลการเรยีนตํา่โดยมีคะแนนผลสอบโอเน็ต ป พ.ศ. 2561 อยูในระดบัตํา่ 

ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.26 นักเรียนกลุมดังกลาวยังไมสามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยาง                 

มีประสิทธิภาพ จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน พบปจจัยหลักที่สงผลตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

คือ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเปนรายวิชาที่เขาใจยาก เนื้อหานาเบื่อ                         
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การเรียนการสอนขาดความสนุกสนาน  ทําใหนักเรียนไมอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมมีโอกาสในการ

ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันซึ่งสงผลใหผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกลาวมีคะแนนเฉล่ียตํ่า

 ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจใชกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน 

(Outdoor Learning) มาใชเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร เน่ืองจากกิจกรรมนี้มีสวนชวยให

นักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดดีขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรืนรนในการเรียนรู สรางความนาสนใจ                    

ใหกับบทเรียน เม่ือผูเรียนไดไปเรียนรูนอกสถานท่ี จะเปนสิ่งเราใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน                              

เกิดความสนุกสนาน ผูเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษในการบรรยาย เลาประสบการณจากสิ่งที่พบเห็น                             

ทําใหสามารถเพิ่มพูนความรูของผูเรียน เนื่องมาจากผูเรียนไดรับประสบการณตรงสงผลใหเกิดการเรียนรู                   

ที่ยั่งยืน และยังเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขกระบวนการการเรียนการสอนเดิมใหดีขึ้น ครูผูสอนไดเรียนรู

กจิกรรมทีจ่ะชวยกระตุนความสนใจในการเรยีนของผูเรียน อกีทัง้นกัเรยีนสามารถพฒันาศกัยภาพในการเรยีน

ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและกอใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกอนและ

หลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ทบทวนวรรณกรรม
 1. เทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน 

  Sharp (1973, 12) ไดใหคาํจํากดัความเทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียนไววาเปนการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง โดยการใชแนวคิดแบบสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตรตางๆ 

เขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนั้น 

Lappin (2000) ไดกลาวเสริมวาการศึกษานอกหองเรียนทําใหหลักสูตรสมบูรณครอบคลุมมากข้ึน                                   

โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งภายในหองเรียน และการศึกษาสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน  รวมถึง                   

การเขาคายและการจัดกจิกรรมนันทนาการตาง ๆ  จากแนวความคิดดงักลาวท่ีกาํหนดใหสถานท่ีนอกหองเรียน

เปนหองปฏิบัติการ โดยมีการเชื่อมโยงธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูเรียนกับการเรียนรู ทําใหผูเรียน

เกดิประสบการณตรงและสรางบรรยากาศในการเรยีนการสอนทีด่ขีึน้ ดงันัน้ Gilberton, Bates, McLaughlin 

&  Ewert (2006, 5) จึงไดเสนอรูปแบบการศึกษานอกหองเรียนไวดังแสดงในแผนภาพท่ี 1
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      ภาพที่ 1: รูปแบบการศึกษานอกหองเรียน

      ที่มา: Gilberton et al., 2006

 จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดวา การศึกษานอกหองเรียนเปนรูปแบบที่เนนประสบการณ                 

ที่เช่ือมโยงบูรณาการกับความสัมพันธของระบบนิเวศ (Ecological Relationships) ที่ประกอบดวย                            

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมซ่ึงเก่ียวของสัมพันธและสงผลกระทบตอกัน รวมทั้งผนวก                     

การศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษานอกหองเรียนเพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะใหผูเรยีนมีองคความรู และทักษะทางรางกาย รวมถึงการปลูกฝงจติสาํนกึ ปรบัเปลีย่นเจตคติทีใ่สใจ

ดแูล ปองกนั แกไขปญหาสิง่แวดลอมทีท่าํไดในรปูแบบของปจเจกบคุคลและการรวมมือกนัดแูลส่ิงแวดลอม

รวมกบัผูอืน่ ซึง่ในการนาํเทคนิคการเรยีนรูนอกหองเรียนมาประยกุตใช Fenton (1996) ไดสรปุขัน้ตอนการจดั

สภาพแวดลอม จํานวน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม ผูสอนจะตองวางแผน กําหนดเวลา/สถานที่

การเดินทาง กิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนใหพรอมกอนออกเดินทาง 2) การออกทํากิจกรรม ผูสอนตองจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามประสบการณตรงท่ีพบจริงๆ นอกหองเรียน โดยมีกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการคนควาหาคําตอบ และผูสอนเปนผูกระตุนชี้นํา และ 3) การทํากิจกรรมหลัง

เรยีน ควรเปดโอกาสใหผูเรยีนไดนาํเสนอขอมลูทีค่นพบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนวาถกูตองหรือไม 

เพื่อจะไดเติมเต็มความรูที่ขาดหายและแกไขความเขาใจที่ไมตรงกันใหถูกตอง 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  กิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียนเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับหองเรียนไดหลาย

ระดับ ไมวาจะเปนกอนวัยเรียน ประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรอืมหาวิทยาลัย ดงัเชน Gunseli & Guzin (2017) 

ไดศึกษาการวิจัย เรื่อง  ผลกระทบของกิจกรรมการเรียนรูนอกช้ันเรียนตอการพัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน                          
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โดยผลการวจิยัพบวา  การใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนสงผลใหนกัเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนการสอน

ดวยตนเองเปนหลักและยังชวยใหนักเรียนเรียนรูทามกลางการปฏิบัติ โดยกิจกรรมในการเรียนการสอนน้ี                   

จะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากการเรียนรูแคเพียงทฤษฎีในหองเรียนเปน                

การเรียนรูในการประยุกตใช  ทําใหนักเรียนเกิดการจดจําในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน              

ดังกลาวจะสงผลไมเพียงแตการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยแตยังรวมไปถึงทักษะพิสัย ความสามารถทาง                      

ดานภาษา และการพฒันาทางอารมณและสังคมของนักเรียนกอนวัยเรียน เชนเดียวกับ Fagerstam (2012) 

ไดพบวา  กิจกรรมการเรียนรู นอกหองเรียนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนแบบรวมแรงรวมใจมากข้ึน                                     

อกีทัง้ยงัชวยพฒันาความสัมพนัธระหวางครกูบันกัเรยีน และนกัเรยีนกบันกัเรยีน ทาํใหเพิม่ในสวนของทกัษะ

ทางสังคมใหแกนักเรียนกลุมดังกลาว ซึ่ง Parsons (2011) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา  กิจกรรมการเรียนรู                             

นอกหองเรียนมีประโยชนตอสุขภาพกาย อารมณ และสังคมของนักเรียน นอกจากน้ัน Wiengnil (2010)                      

ไดทาํวจิยัเรือ่ง “การศกึษาการทาํกจิกรรมการเรยีนรูภาษาองักฤษนอกชัน้เรียน ของนกัเรียนระดบัมัธยมศกึษา

ในหลกัสตูรภาษาอังกฤษ” ผลการศกึษาพบวา  กจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรยีนทีเ่ปนทีน่ยิมมาก

ที่สุด คือ กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ กิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมรองลงมาคือ กิจกรรมฟงเพลง

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานปายประกาศ หรือปายโฆษณา                             

ที่เปนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการตั้งคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ ตามลําดับ กิจกรรม                            

ที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษาอังกฤษสูงที่สุด ไดแก  กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ             

กิจกรรมการแปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการฟงเพลงภาษาอังกฤษ ตามลําดับ นอกจากนั้นพบวานักเรียนรับรู

ถงึประโยชนของการเขารวมกจิกรรมการเรียนรูภาษาองักฤษนอกช้ันเรยีนทีม่ตีอการพัฒนาทกัษะภาษาองักฤษ 

แมวาวตัถุประสงคและเปาหมายในการเขารวมกจิกรรมแตละกิจกรรมนัน้จะแตกตางกนักต็าม ดงันัน้กจิกรรม

การเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรยีนจงึเปนชองทางหน่ึงซ่ึงสามารถเพ่ิมโอกาสใหกบันกัเรียนเหลานีใ้นการใช

ภาษาในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

 จากการศึกษา วเิคราะห แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ ผูวจิยัไดออกแบบข้ันตอนการเรียนรู

นอกหองเรียนที่ใชในงานศึกษาครั้งนี้ออกเปน 3 ขั้นตอนหลักดังนี้  1) ขั้นเตรียมการขั้นตน  2) ขั้นกิจกรรม                   

นอกหองเรียน และ 3) ขั้นสรุปผล ดังแสดงในภาพท่ี 2
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน

การทดลองโดยกําหนดรูปแบบการวจิยัเปนรปูแบบกลุมเดยีวและวดักอน-หลงัการทดลอง (The One-Group 

Pretest-Posttest Design)  

 1. กลุมที่ศึกษา ไดแก นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 คน แบงไดเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 จํานวน 37 คน                   

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 จํานวน 37 คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 2.1) ตัวแปรอิสระไดแก กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และ                                 

2.2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 3.  สมมติฐานการวิจัย ไดแก 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ                     

การส่ือสารของนักเรยีนหลังการเรียนโดยใชกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนสูงกวากอนเรียน และ 3.2) นกัเรียน

มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนในระดับมาก  

 4.   การดําเนินการวิจัย 

  4.1 วางแผนศึกษาขอมูลเบื้องตน  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพปญหาในดาน

การเรยีนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรยีนบานศาลา หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานชวงช้ันมธัยมศกึษาตอนตน 
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แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน ความพึงพอใจ

กับการเรียนภาษาอังกฤษ และปญหาในการเรียนของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ

  4.2 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก 

   4.2.1   แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีนในรายวชิาภาษาองักฤษ จาํนวน 8 แผน

การเรียนรู แผนละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใชเวลา 24 ชั่วโมง กําหนดประเภทของ                        

การเรยีนรูนอกหองเรยีนโดยยึดสถานท่ีเปนหลัก (Smith, 1955) ซึง่สามารถแบงประเภทของการเรียนรูไดดงันี้ 

1) พื้นที่ภายในโรงเรียน 2) ชุมชนในตําบลดอนแกว และ 3) สถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน ดังแสดงใน                     

ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1

แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

 /  /  / 

 1: School days

:

 

           

 Yes/No Question                   

Wh-Question       

        

  

         

 

: 
  

: 
 

: 3 

 2: Hello 

:
                  

 Skype 

:   
:

: 3

 3: My favorites 

:

      

 

: 
 (OTOP)

:

: 3 
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4: My home 

:
     

: 
                  

( ) 

:

: 3 

 5: Tourist

Attraction 

:

:

              

:    

: 3 

 6: Famous 

people 

:

          

  

    

:
 

:    

: 3 

 7: My family 

:
:

:   

    
: 3 

 8: The animal

Kingdom 
:

            

:
:    

   
: 3 

 โดยแผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรียนดงักลาวไดผานการตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสมจากผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 ทานซึง่มีคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) มากกวา  0.5 ขึน้ไป

ซึ่งสูงกวาเกณฑ และไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเปนแผน                   

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับการนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปาหมายในการทดลองตอไป

ตารางท่ี 1

แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน (ตอ)
 

/ /  / 
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   4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน 60 ขอ 

โดยจําแนกตามประเภทของคําถาม ดงันี ้คาํถามในการวัดความรูทางดานคําศพัท ความรูทางดานไวยากรณ 

และทักษะการฟงอยางละ 15 ขอเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สวนคําถามในการวัดทักษะ                        

การพูดเปนชนิดคําถามเพื่อโตตอบดวยวาจา จํานวน 15 ขอ โดยแบบทดสอบดังกลาวไดผานการตรวจสอบ

จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  

   4.2.3 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรม                          

การเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสมไดนําแบบสอบถาม                        

ที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานพิจารณา

  4.3 ดําเนินการทดลอง

   4.3.1 ขั้นกอนทดลอง ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน                            

(Pre-test) ไปใชทดสอบกับนักเรียนกลุมที่ศึกษาเพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                      

กอนเรียนเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

   4.3.2   ขัน้ทดลอง ดาํเนนิการจดัการเรยีนรูตามแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรยีน 

จํานวน 8 แผนการเรียนรู  โดยจัดการเรียนรู แบบ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนํา (Warm Up) ขั้นนําเสนอ                                 

(Presentation) ขั้นฝก (Practice) ขั้นนําไปใช (Production) และข้ันสรุป (Wrap Up)

   4.3.3   ขัน้หลงัทดลอง ผูวจิยันาํแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลังเรียน (Post-test) 

และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจใหนักเรียนทํา แลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและ

อภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ

 5. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน                    

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชคาสถิติไดแกคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                         

(Standard Deviation) และการทดสอบคาที โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับและใชเกณฑ                

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยการวัดความพึงพอใจ ดังนี้ ระดับคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ

มากที่สุด ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก  ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจ

ปานกลาง  ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย  ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจ

นอยที่สุด  (Vanichbuncha, 1997)

ผลการวิจัย  
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกอน

และหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
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ตารางท่ี 2

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกอนและหลังการเรียนโดยใชกิจกรรม                     

การเรียนรูนอกหองเรียน

 N   t Sig. 
 74 19.38 5.785 -24.129 .000 

 74 48.86 4.486 
 

 จากตารางที ่2 พบวาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทางดานทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยนักเรียนมี                           

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู

นอกหองเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ตารางท่ี 3

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเรียนรู                                 

นอกหองเรียน

  
  

1    4.46 .502  

2  

 

4.42 .755  

3  4.24 .776 

4  4.15 .676  

5  

 

3.91 .863  

6  4.16 .703  

7  4.35 .748  

8 

 

4.07 .504  

9 

 

4.32 .846  

10  4.27 .727  

 4.20 . 0 
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 จากตารางที่ 3 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู                

นอกหองเรยีนโดยรวม อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา นกัเรยีนมคีวามพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนาน เขาใจงาย ไมตึงเครียด มีคาเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ                      

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนประโยชนและชัดเจน ชวยใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี และผูสอน

ไดใหผูเรียนมีการใชวิธีการเรียนรูที่แตกตางและหลากหลาย ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. นกัเรยีนกลุมทีศ่กึษาในระดบัมธัยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนบานศาลา อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม

จาํนวน 74 คน หลงัจากการใชกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางดานทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวากอนเรียน เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนอยางเปนระบบ คือประกอบไปดวย 1) ขั้นเตรียมการขั้นตน มีการวางแผน

รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน เตรียมความพรอมในเรื่องสถานที่ที่จะไปศึกษา การเดินทาง วิธีศึกษา 

วัตถุประสงคในการเรียนรูและคาใชจายในการเดินทาง  2) ขั้นกิจกรรมนอกหองเรียนท่ีอยูภายในชุมชน                  

ตําบลดอนแกว และสถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน จะประกอบไปดวยขั้นออกเดินทางและทํากิจกรรม                           

นอกหองเรียน โดยมีใบงานมอบหมายใหนักเรียนทํา และระหวางการเรียนรูนอกหองเรียนผูสอนจะใชคําพูด/

คําถาม กระตุนใหนักเรียนไดคิด และผูเรียนทํากิจกรรมตามใบงานท่ีกําหนดตามกระบวนการที่ไดวางแผนไว

และ 3) ขั้นสรุปผล เปนขั้นตอนเดินทางกลับ สรุปผลและครูประเมินผลความรูของผูเรียนจากการเรียนรู                       

นอกหองเรียน โดยพิจารณาจากใบงานของผูเรียน การอภิปราย การพูดคุยหรือการทดสอบ เปนตน                                   

จากขั้นตอนดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนกิจกรรมการเรียนการสอน                             

ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง อีกทั้งการเรียนรูวิธีการนี้                   

จะเปนการเรียนท่ีมชีวีติชวีาเต็มไปดวยความกระตือรอืรนของนักเรียน สวนการเลือกสถานท่ีในการทํากจิกรรม

ก็สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การกําหนดประเภทของการศึกษาตามระยะทางเปนหลัก จะสงผลใหผูเรียน

เรียนรูไดเร็วเนื่องจากเปนสถานที่ที่นักเรียนมีความคุนเคยจึงไมตองใชการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

มากนัก ซึ่งสอดคลองกับ Dowling (2005) ที่กลาวไววาการเรียนรูจากวิถีชีวิตในชุมชนเปนการเรียนรูที่มี                     

ความหมายและเชือ่มโยงกบัชวีติจรงิของผูเรยีน ในขณะเดยีวกนัผูคนทีแ่ตกตางกนัดวยชวงวยัอนัหลากหลาย

ทําใหสถานการณการเรียนรูเปนเสมือนโจทยการฝกฝนทักษะสําคัญของผูเรียนท้ังทางดานทักษะการคิด                   

ทักษะชีวิต การสื่อสารและยังเปนการเสริมสรางการเปนสมาชิกที่ดีตอชุมชนอีกดวย  ดังนั้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรูนอกหองเรียนภายในชุมชนดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในหองเรียนอันกวาง

ใหญ โดยมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา สอนวิธีที่จะแสวงหาความรู  แสวงหาคําตอบดวยตนเอง การเรียน                  

การสอนจะกระตุนใหผูเรยีนเปนผูมคีวามกระตือรอืรน ใฝหาความรูและสรางสรรคสิง่ใหมและความคิดใหมๆ  อยูเสมอ  

เปนการเรยีนทีม่ชีวีติชวีา ซึง่สอดคลองกบั Limtasiri (2017) ทีไ่ดใหลกัษณะของการศกึษานอกหองเรยีนไววา

เปนการจัดประสบการณที่ทําใหหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความหมายตอผูเรียนมากข้ึน การศึกษา             
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นอกหองเรียนมิใชศาสตรหรือสาระการเรียนรูที่แยกตัวออกมาโดดๆ แตเปนการศึกษาท่ีเนนวิธีการสอน                               

ที่มีความเกี่ยวพันระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษย เพื่อใหไดเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน

 นอกจากนี ้ การทีน่กัเรยีนไดเรยีนรูโดยใชกจิกรรมการเรยีนรูนอกสถานทีท่ีม่คีวามหลากหลายไมเพยีง

แตนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดมีโอกาสพบปญหาในสภาพแวดลอมท่ีแทจริงแลว ยังเปนการสราง                  

การเรียนรูที่กอใหเกิดทักษะความรวมมือและทักษะทางสังคม เนื่องจากลักษณะการเรียนรูของนักเรียน                        

ไมเพยีงแตเปนลกัษณะการแลกเปลีย่นความรูระหวางนกัเรียนดวยกนัเองแตยงัมีการแลกเปล่ียนองคความรู

กับครูผูสอน และบุคคลอ่ืนในการไปทํากิจกรรมนอกสถานที่อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ Hammerman (1994) 

ทีก่ลาววากิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ีเปนกระบวนการสรางความรวมมือในการวางแผนการทํางานระหวาง 

ครู นักเรียนและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไดผลดีที่สุด แตอยางไร

ก็ตาม ถึงแมวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                              

โดยเฉพาะทักษะการพูด ความรูทางดานคําศัพทและทักษะการฟงไดเปนอยางดี เพราะเปนการจัดกิจกรรม                 

ที่ตระหนักถึงโอกาสในการใชภาษาผานประสบการณตรงของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูภาษา                                 

ไดดวยตนเองและสงผลใหจดจําคําศัพทไดแมนยําข้ึน แตการพัฒนาทักษะทางดานไวยากรณจัดไดวาเปน

ทักษะที่มีการพัฒนานอยที่สุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมดังกลาวมุงเนนการสนทนาภาษาอังกฤษเปนหลัก                   

ซึง่กจิกรรมนอกหองเรียนท่ีไดออกแบบขึน้ในการวิจยัคร้ังนีไ้มไดมปีระสทิธผิลในการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ

ในทุกทักษะในระดับที่เทากัน ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียนควรเลือกกิจกรรม

ใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรูของผูเรยีน ดงัน้ันครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกิจกรรม

การเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 2. นักเรียนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรู นอกหองเรียนอยูใน                      

ระดบัมากเพราะวาการศึกษานอกสถานที ่เปนการสงเสริม กระตุนความอยากรูอยากเหน็ และเพิม่ความสนใจ

ที่จะเกิดประโยชนตอการเรียนรูดานภาษา นักเรียนไมเกิดความจําเจ นาเบื่อ เพราะนักเรียนไดสัมผัสกับ                      

สิ่งแวดลอมรอบตัว นักเรียนพบกับบุคคลอ่ืนๆ ไมเฉพาะแตครูผูสอน มีกิจกรรมรวมกัน ฝกฝนและบรรยาย                 

สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนภาษาอังกฤษ มีการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ นอกจากนั้นยังเปน                          

การเรียนรูที่มีความหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหแกนักเรียน อันจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                          

ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Wiengnil & Wasanasomsithi (2008, 87) ที่กลาวไววานักเรียนมี                        

ความคิดเห็นในเชิงบวกกับการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน อีกทั้งกิจกรรม                               

นอกหองเรียนดังกลาวยังถูกมองวาเปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายในการเรียน จึงสงผลใหนักเรียนมี                  

ความพึงพอใจเกีย่วกบับรรยากาศในการเรยีนการสอนทีส่นกุสนาน เขาใจงาย   ไมตงึเครียดในอันดบัมากทีส่ดุ 

เชนเดยีวกบั Saeidi & Sulaiman (2008) ทีศ่กึษาการใชกจิกรรมการเรียนรูนอกชัน้เรยีนกบัการเรยีนภาษาองักฤษ                  

พบวากิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูง
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สรุป   
 จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารหลังเรียน                    

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว                    

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 48.86 และ 19.38 คะแนนตาม

ลําดับ ทั้งนี้ยังพบวานักเรียนมคีวามพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนอยูในระดับมาก 

 การวิจัยในคร้ังนี้ไดพบขอจํากัดในการวิจัยอันเนื่องมาจากบริบทสังคมไทยไมไดใชภาษาอังกฤษ                

ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานทรัพยากรทางภาษาที่มีอยูและการขาดโอกาส                                

ทีจ่ะใชภาษาอังกฤษในสถานการณจรงิทาํไดยาก แตอยางไรกต็ามดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยทีีท่นัสมัย

ทําใหการติดตอสื่อสารขามพรมแดนโดยใชเครือขายทางคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทอยางมากในการ                     

เพิม่ชองทางในการติดตอสือ่สารระหวางนักเรียนกับชาวตางประเทศ ซึง่เปนการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษทางดานการสื่อสารของนักเรียนใหเพิ่มมากข้ึน

 สาํหรบัขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช ไดแก 1) การกาํหนดกจิกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ควรคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรูของนักเรียนเพื่อครูผูสอนจะไดกําหนดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ                     

ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ควรคํานึงถึงเวลาเปนหลัก 

เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวไดภายในเวลาท่ีกําหนด อันจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่  

และ 3) ควรจดัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้อาํนวยตอการเรยีนรูนอกหองเรยีน เพือ่เปนการสรางบรรยากาศการเรยีนรู   

ใหกับผูเรียน และกําหนดใหผูเรียนมีการทํางานแบบกิจกรรมกลุมซ่ึงจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกัน และ

เปนการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไปพรอมๆ กัน  

 ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป ควรมกีารศกึษาวจิยัรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูนอกหองเรียน

ซึ่งมุงประเด็นในการพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษในทักษะดานอื่นๆ
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