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ดานทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารหลังเรียนโดยใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกหองเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

คําสําคัญ
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน

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
ระบบการศึ ก ษาไทยในป จ จุ บั น การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษจั ด ได ว  า เป น รายวิ ช าที่ ยั ง ไม
ประสบผลสําเร็จ เพราะจากผลการจัดอันดับความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษประจําป พ.ศ. 2561
(EF English Proficiency Index) พบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทยอยูในระดับตํ่า
โดยประเทศไทยถู ก จั ด ให อ ยู  ใ นอั น ดั บ ที่ 64 จาก 88 ประเทศที่ ไ ม ไ ด ใ ช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาหลั ก
(EF Education First, 2018) นอกจากนัน้ ขอมูลจากสถิตกิ ารทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
เทากับ 31.80 และ 30.45 ตามลําดับ จากผลคะแนนเฉลี่ยดังกลาวทําใหพบวานักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยที่
ลดลงจากปกอนหนานั้น และจากผลสํารวจความประสงคของผูเรียนตอการเรียนในรายวิชาหลักทั่วประเทศ
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พบวา รายวิชาภาษาอังกฤษจัดเปนรายวิชาที่ผูเรียนใหความสนใจในการเรียนอยูในอันดับที่ 6 จากทั้งหมด
8 รายวิชา (Office of the Education Council, 2014) ซึ่งจากการสํารวจดังกลาวสามารถตีความไดวาผูเรียน
มีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษคอนขางนอย
จากผลการสํารวจที่กลาวมาแลวขางตนทําใหนักวิจัยหลายทานศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนมี
ผลการเรียนตํ่า ซึ่งพบวาเกิดจากปจจัยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ขาดความพรอมในเรื่อง
สือ่ อุปกรณ ตัวผูส อน ตําราเรียน และเทคนิควิธกี ารสอน (Augwattanakul, 1997; John & Ehow, 2011; Walberg,
1989 ; Watcharajinda, 2009) นอกจากนัน้ Srikrai (2008, 67) ไดกลาวเพิม่ เติมถึงปจจัยอืน่ ทีส่ ง ผลกระทบตอ
ผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คือปจจัยดานตัวผูเรียน เชน ทัศนคติ พฤติกรรมการเรียน และแรงจูงใจ
อีกทั้ง Wongsathian (2000, 4) ไดกลาวไววาปจจัยที่มีผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ
มากที่สุด ประกอบดวยปจจัย 2 ประการคือ วิธีการสอนของผูสอนและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
(Sharp, 1973) ซึง่ จะเปนการบูรณาการศาสตรตา งๆ เขาดวยกันเพือ่ ใหผเู รียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงค
ที่กําหนดไวในหลักสูตร (Hammerman, D. R. ; Hammerman, W. M. & Hammerman, E. L, 1985)
โดยเปนการใชสถานทีน่ อกหองเรียนเปนหองปฏิบตั กิ ารเพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง เนนการ
ลงมือปฏิบตั ิ เนนความสัมพันธระหวางมนุษยกบั ทรัพยากรธรรมชาติ (Priest, 1990) ซึง่ การศึกษานอกหองเรียน
ทําไดหลายวิธี รวมไปถึงการเขารวมโปรแกรมผจญภัยภายใตการดูแลของครูผูมีประสบการณ การเขาคาย
ที่นําไปสูการจัดโปรแกรมที่เนนประสบการณที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ความพึงพอใจและทักษะตางๆ
เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง สงเสริมการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งการเรียนรูประเภทนี้เปนการเรียนการสอนที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด การเรียนรูจะเริ่มที่วัตถุประสงค ความสนใจ และความตองการของผูเรียน การรับรูทางประสาท
สัมผัสตางๆ ครบถวน ในการศึกษานอกหองเรียนไมวาจะเปนการมอง สังเกต สัมผัส ไดยิน ไดเห็น ไดกลิ่น
เปนการเรียนที่มีชีวิตชีวาเต็มไปดวยความกระตือรือรนของผูเรียน (Smith, 1955) นอกจากนั้น Swan (1970,
27) ยังไดกลาววาการนําวิธกี ารสอนทีผ่ เู รียนไดเรียนรูน อกหองเรียนมาบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอน
จะกระตุนความอยากรู อยากเห็นและเพิ่มความสนใจในสิ่งที่เรียนแกผูเรียน เพราะจะทําใหการเรียนมี
ความนาตืน่ เตนและทาทาย ผูเ รียนเกิดความรูส กึ สนุกสนานเนือ่ งจากมีการเปลีย่ นบรรยากาศการเรียน ทําให
เขาใจเนื้อหาและความหมายในการเรียนไดดีขึ้น (Jitsathaporn, 1992)
จากการสํ า รวจป ญ หาการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษในโรงเรี ย นบ า นศาลา ตํ า บลดอนแก ว
อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหมพบวา นักเรียนมีผลการเรียนตํา่ โดยมีคะแนนผลสอบโอเน็ต ป พ.ศ. 2561 อยูใ นระดับตํา่
ซึ่งมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 19.26 นักเรียนกลุมดังกลาวยังไมสามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษไดอยาง
มีประสิทธิภาพ จากการที่ผูวิจัยไดสัมภาษณนักเรียน พบปจจัยหลักที่สงผลตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
คือ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากเปนรายวิชาที่เขาใจยาก เนื้อหานาเบื่อ
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การเรียนการสอนขาดความสนุกสนาน ทําใหนักเรียนไมอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไมมีโอกาสในการ
ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันซึ่งสงผลใหผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาดังกลาวมีคะแนนเฉลี่ยตํ่า
ดวยเหตุผลและแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจใชกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียน
(Outdoor Learning) มาใชเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เนื่องจากกิจกรรมนี้มีสวนชวยให
นักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนไดดีขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรืนรนในการเรียนรู สรางความนาสนใจ
ใหกับบทเรียน เมื่อผูเรียนไดไปเรียนรูนอกสถานที่ จะเปนสิ่งเราใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน
เกิดความสนุกสนาน ผูเรียนไดฝกการใชภาษาอังกฤษในการบรรยาย เลาประสบการณจากสิ่งที่พบเห็น
ทําใหสามารถเพิ่มพูนความรูของผูเรียน เนื่องมาจากผูเรียนไดรับประสบการณตรงสงผลใหเกิดการเรียนรู
ที่ยั่งยืน และยังเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขกระบวนการการเรียนการสอนเดิมใหดีขึ้น ครูผูสอนไดเรียนรู
กิจกรรมทีจ่ ะชวยกระตุน ความสนใจในการเรียนของผูเ รียน อีกทัง้ นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียน
ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกอใหเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและ
หลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน

ทบทวนวรรณกรรม
1. เทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน
Sharp (1973, 12) ไดใหคาํ จํากัดความเทคนิคการเรียนรูน อกหองเรียนไววา เปนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง โดยการใชแนวคิดแบบสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตรตางๆ
เขาดวยกัน โดยมีวัตถุประสงคใหผูเรียนบรรลุเปาหมายและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร นอกจากนั้น
Lappin (2000) ได ก ล า วเสริ ม ว า การศึ ก ษานอกห อ งเรี ย นทํ า ให ห ลั ก สู ต รสมบู ร ณ ค รอบคลุ ม มากขึ้ น
โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งภายในหองเรียน และการศึกษาสิ่งแวดลอมนอกหองเรียน รวมถึง
การเขาคายและการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ จากแนวความคิดดังกลาวทีก่ าํ หนดใหสถานทีน่ อกหองเรียน
เปนหองปฏิบัติการ โดยมีการเชื่อมโยงธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวผูเรียนกับการเรียนรู ทําใหผูเรียน
เกิดประสบการณตรงและสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนทีด่ ขี นึ้ ดังนัน้ Gilberton, Bates, McLaughlin
& Ewert (2006, 5) จึงไดเสนอรูปแบบการศึกษานอกหองเรียนไวดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: รูปแบบการศึกษานอกหองเรียน
ที่มา: Gilberton et al., 2006
จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายไดวา การศึกษานอกหองเรียนเปนรูปแบบที่เนนประสบการณ
ที่เชื่อมโยงบูรณาการกับความสัมพันธของระบบนิเวศ (Ecological Relationships) ที่ประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมซึ่งเกี่ยวของสัมพันธและสงผลกระทบตอกัน รวมทั้งผนวก
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน โดยอาศัยกระบวนการจัดการศึกษานอกหองเรียนเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะใหผเู รียนมีองคความรู และทักษะทางรางกาย รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึก ปรับเปลีย่ นเจตคติทใี่ สใจ
ดูแล ปองกัน แกไขปญหาสิง่ แวดลอมทีท่ าํ ไดในรูปแบบของปจเจกบุคคลและการรวมมือกันดูแลสิง่ แวดลอม
รวมกับผูอ นื่ ซึง่ ในการนําเทคนิคการเรียนรูน อกหองเรียนมาประยุกตใช Fenton (1996) ไดสรุปขัน้ ตอนการจัด
สภาพแวดลอม จํานวน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมความพรอม ผูสอนจะตองวางแผน กําหนดเวลา/สถานที่
การเดินทาง กิจกรรมการเรียนรู และผูเรียนใหพรอมกอนออกเดินทาง 2) การออกทํากิจกรรม ผูสอนตองจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามประสบการณตรงที่พบจริงๆ นอกหองเรียน โดยมีกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรเปนแนวทางในการคนควาหาคําตอบ และผูสอนเปนผูกระตุนชี้นํา และ 3) การทํากิจกรรมหลัง
เรียน ควรเปดโอกาสใหผเู รียนไดนาํ เสนอขอมูลทีค่ น พบและประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียนวาถูกตองหรือไม
เพื่อจะไดเติมเต็มความรูที่ขาดหายและแกไขความเขาใจที่ไมตรงกันใหถูกตอง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียนเปนกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชกับหองเรียนไดหลาย
ระดับ ไมวา จะเปนกอนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ดังเชน Gunseli & Guzin (2017)
ไดศึกษาการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของกิจกรรมการเรียนรูนอกชั้นเรียนตอการพัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน
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โดยผลการวิจยั พบวา การใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกหองเรียนสงผลใหนกั เรียนมีสว นรวมในการเรียนการสอน
ดวยตนเองเปนหลักและยังชวยใหนักเรียนเรียนรูทามกลางการปฏิบัติ โดยกิจกรรมในการเรียนการสอนนี้
จะทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากการเรียนรูแคเพียงทฤษฎีในหองเรียนเปน
การเรียนรูในการประยุกตใช ทําใหนักเรียนเกิดการจดจําในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
ดังกลาวจะสงผลไมเพียงแตการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัยแตยังรวมไปถึงทักษะพิสัย ความสามารถทาง
ดานภาษา และการพัฒนาทางอารมณและสังคมของนักเรียนกอนวัยเรียน เชนเดียวกับ Fagerstam (2012)
ได พ บว า กิ จ กรรมการเรี ย นรู  น อกห อ งเรี ย นทํ า ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นแบบร ว มแรงร ว มใจมากขึ้ น
อีกทัง้ ยังชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน ทําใหเพิม่ ในสวนของทักษะ
ทางสังคมใหแกนักเรียนกลุมดังกลาว ซึ่ง Parsons (2011) ไดกลาวเพิ่มเติมไววา กิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียนมีประโยชนตอสุขภาพกาย อารมณ และสังคมของนักเรียน นอกจากนั้น Wiengnil (2010)
ไดทาํ วิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการทํากิจกรรมการเรียนรูภ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ” ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมการเรียนรูภ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนทีเ่ ปนทีน่ ยิ มมาก
ที่สุด คือ กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เปนที่นิยมรองลงมาคือ กิจกรรมฟงเพลง
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอานปายประกาศ หรือปายโฆษณา
ที่เปนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการตั้งคาโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษ ตามลําดับ กิจกรรม
ที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษาอังกฤษสูงที่สุด ไดแก กิจกรรมการใชอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการแปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการฟงเพลงภาษาอังกฤษ ตามลําดับ นอกจากนั้นพบวานักเรียนรับรู
ถึงประโยชนของการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูภ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนทีม่ ตี อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แมวา วัตถุประสงคและเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมแตละกิจกรรมนัน้ จะแตกตางกันก็ตาม ดังนัน้ กิจกรรม
การเรียนรูภ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนจึงเปนชองทางหนึง่ ซึง่ สามารถเพิม่ โอกาสใหกบั นักเรียนเหลานีใ้ นการใช
ภาษาในสถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น
จากการศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ผูว จิ ยั ไดออกแบบขัน้ ตอนการเรียนรู
นอกหองเรียนที่ใชในงานศึกษาครั้งนี้ออกเปน 3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการขั้นตน 2) ขั้นกิจกรรม
นอกหองเรียน และ 3) ขั้นสรุปผล ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน
การทดลองโดยกําหนดรูปแบบการวิจยั เปนรูปแบบกลุม เดียวและวัดกอน-หลังการทดลอง (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. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ไดแก 2.1) ตัวแปรอิสระไดแก กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และ
2.2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมติฐานการวิจัย ไดแก 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารของนักเรียนหลังการเรียนโดยใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกหองเรียนสูงกวากอนเรียน และ 3.2) นักเรียน
มีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนในระดับมาก
4. การดําเนินการวิจัย
4.1 วางแผนศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน สภาพปญหาในดาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนบานศาลา หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานชวงชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน
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แนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิคการเรียนรูนอกหองเรียน ความพึงพอใจ
กับการเรียนภาษาอังกฤษ และปญหาในการเรียนของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
4.2 สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก
4.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูน อกหองเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน
การเรียนรู แผนละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาในการจัดการเรียนรูใชเวลา 24 ชั่วโมง กําหนดประเภทของ
การเรียนรูน อกหองเรียนโดยยึดสถานทีเ่ ปนหลัก (Smith, 1955) ซึง่ สามารถแบงประเภทของการเรียนรูไ ดดงั นี้
1) พื้นที่ภายในโรงเรียน 2) ชุมชนในตําบลดอนแกว และ 3) สถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
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Ã¥Á¨º°ÄooÅª¥µ¦rÅo°¥nµÁ®¤µ³¤Â¨³¼o°  ´Á¦¸¥ªµ£µ¡ °¸É¦³¨¹¸ÉÁ¦¸
´ ¥
ºÉ° Â¨³Á ¸¥¦¦¥µ¥¨´¬³ °
¸É¦³¨¹´¨nµª ¡¦o°¤Ä®oÁ®»¨¦³°

µ¸É /ºÉ° °»¦r /
Áª¨µ
µ¸É: £µ¥Ä¦Áª
Ã¦Á¦¸¥
ºÉ° °»¦r : ·É °nµÇ
ÄÃ¦Á¦¸¥ jµ¥¦³µ«
Äµ
Áª¨µ: 3 ´ªÉ´ Ã¤
µ¸É: ®o°°¤¡·ªÁ°¦r
ºÉ° °»¦r : Äµ
Á¦ºÉ°°¤¡·ªÁ°¦r
Áª¨µ: 3 ´É´ªÃ¤

µ¸É: ¨·£´r
¤
»
Îµ¨°Âoª (OTOP)
ºÉ° °»¦r : °»¦rªµ
£µ¡ Äµ
Áª¨µ: 3 ´ªÉ´ Ã¤
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ตารางที่ 1
แผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน (ตอ)
Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼o / µ¦³Îµ´

»¦³r µ¦Á¦¸¥¦¼o

·¦¦¤

Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼o 4: My home
 µ¤µ¦°nµ°°Á¸¥ ³ÎµÂ¨³°ªµ¤®¤µ¥
Îµ«´¡rÁ¸¥É ª´·É °Á¦ºÉ°ÄooÄoµÅo°¥nµ¼o°
µ¦³Îµ´: Îµ«´¡r µ¦¦¦¥µ¥
Á¸É¥ª´oµ Â¨³·É °Á¦ºÉ°Äo  µ¤µ¦Á ¸¥¦¦¥µ¥Á¸É¥ªoµ °´Á¦¸¥Åo°¥nµ
Äoµ Â¨³µ¦Âªµ¤·Á®È®
¤¸¦³··£µ¡
¡¦o°¤´´ÊÄ®oÁ®»¨¦³°
 ´Á¦¸¥µ¤µ¦Ân¦³Ã¥µ¤Ã¦¦oµ °
¦³Ã¥°Á¨nµÂ¨³·ÁÄ£µ¬µ°´´§¬Åo
Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼¦o É ¸ 5: Tourist
 µ¤µ¦Äo£µ¬µ°´´§¬Äµ¦ºÉ°µ¦Â¨³Á ¸¥
Attraction
¦¦¥µ¥Á¸É¥ª´µ¸É°Á¸
n ¥É ªÅo ¦ª¤¹µ¦Îµ
µ¦³Îµ´: µ¦¦¦¥µ¥µ¸É
ªµ¤¦¼¦Å¦³¥
o
»rÄoÄµµ¦
o
r¦·Á¡º¡É°Â³Îµ
n°Á¸É¥ª
µ¸É°Á¸
n ¥É ªnµÇ Åo

 ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼¦o µ«´
Î ¡rrÄ®¤n Á¸É¥ª´·É °
Á¦ºÉ°Äo£µ¥Äoµ
 ´Á¦¸¥ªµ£µ¡oµ °´Á¦¸¥Á°Â¨³
Á ¸¥¦¦¥µ¥¨´¬³ °oµÂ¨³·É °
£µ¥Äoµ ¡¦o°¤Ä®oÁ®»¨¦³°

Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼¦o É ¸ 6: Famous
 µ¤µ¦Äo£µ¬µ°´´§¬Äµ¦¦¦¥µ¥¨´¬³
people
°»¨nµÇ Åo
µ¦³Îµ´: µ¦¦¦¥µ¥¹»¨  µ¤µ¦¦³»£µ¡»¨Îµ´´µ¸É¢{
¸ÉÁ}Îµ´Â¨³¤¸¤°Á¸
ºÉ ¥
Åo°¥nµ¼o°
 µ¤µ¦µ Â¨Á¨¸É¥ o°¤¼¨Á¸É¥ª´»¨¸É
Á}Îµ´Â¨³¤¸°Á¸
ºÉ ¥Â¨³Á ¸¥¦¦¥µ¥Åo

 ¤´»Á«r£µ¬µ°´§¬ÎµÁ¸É¥ª¤
¡·¡· £´r¡¦³Îµ®´µ¦µ£·¦¤¥r
¸É ¦´
´ 
 ¡¼»¥ Â¨Á¨¸¥É ªµ¤¦¼oÅo
´n°Á¸É¥ªµªnµ¦³Á«Ä¦³ÁÈ
¸ÉÅoÁ¦¸¥¤µ
 ´Á¦¸¥´¹¦³Îµª´Á¸É¥ª´»¨
Îµ´¸ÅÉ oÅo «¹ ¬µ¤µ

Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼¦o É ¸ 7: My family
 µ¤µ¦°nµ°°Á¸¥Îµ«´¡rÁ¸É¥ª´¤µ·Ä
¦°¦´´ªÅo°¥nµ¼o°
µ¦³Îµ´: µ¦Ä®o® o°¤¼¨Á¸¥É ª´
Á°Â¨³¦¦¥µ¥¤µ·Ä
 µ¤µ¦Äo£µ¬µÄµ¦ºÉ°µ¦Á¡ºÉ°Â¨Á¨¸¥É  o°¤¤¼¨
¦°¦´¦ª
Á¸É¥ª´Á°Â¨³¤µ·Ä¦°¦´´ªÅo
 Á ¸¥¦¦¥µ¥Á¸¥É ª´Á°Â¨³¤µ·Ä¦°¦´¦ª
Åo

 ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼¦o µ«´
Î ¡rÁ¸¥É ª´¤µ·Ä
¦°¦´´ªÄ¦µµ¦r
Á·
¸É  ¹Ê
 ´Á¦¸¥Îµ¦¼nµ¥ °Á°¡¦o°¤
¤µ· ¦°¦´ª Á ¸¥¦¦¥µ¥Á}
¦µ¥¨³Á°¸¥Â¥n¥°
 ÎµÁ° o°¤¼¨Ä®oÁ¡ºÉ°Ç Â¨³¦¼¦¢{¡¦o°¤
´Ê °Îµµ¤

Âµ¦Á¦¸ ¥¦¼¦o É ¸ 8: The animal
Kingdom
µ¦³Îµ´: µ¦¦¦¥µ¥Ä®o® °¤¼
o ¤¨
Á¸É¥ª´´ªrªiµ o°ÁÈ¦
¦·
¨´¬³ °´ªrªiµ

 ´Á¦¸¥Á¦¸¥¦¼¦o µ«´
Î ¡rÁ¸¥É ª´Â¤¨nµÇ
Â¨³³ª·ªµµ¦
´
°Â¤¨ÄÂn¨³nªª´ª¥
 ´Á¦¸¥µ¤µ¦Á ¸¥°·µ¥¨´¬³ °
Â¤¨ Â¨³Ä®o® o°¤¼¨Á¸É¥ª´¡´µµ¦
´ ¥ºÉ°Åo
°Â¤¨¸ÉÁ¦¸

 °nµ°°Á¸¥Â¨³°ªµ¤®¤µ¥Á¸¥É ª´Îµ«´¡r
 ¤´»Á«r£µ¬µ°´§¬Îµ´Á¦¸¥Á¸É¥ª
 ¡¼Á¡ºÉ° °Â¨³Ä®o® o°¤¼¨Á¸¥É ª´´ªrªµÇ
n
¤´ªrªµÇ
n Äª´ªrÁ¸¥Ä®¤n
Ã¥¤¸¦¼Á}¼o Â¨Â¨³¦³µµ
¼
 Á ¸¥¦¦¥µ¥Á¸¥É ª´´ªrª¸ÉºÉ°
 ´´ Äªµ¤Îµ´Â¨³°Îµµ¤µµ¦¢{¢µ
Â¨Á¨¸É¥ o°¤¼¨Á¸¥É ª´´ªr

µ¸É /ºÉ° °»¦r /
Áª¨µ
µ¸É: £µ¥Ä»¤
Îµ¨°Âoª
(oµ °´Á¦¸¥)
ºÉ° °»¦r : Äµ
°»¦rªµ£µ¡
Áª¨µ: 3 ´´ÉªÃ¤
µ¸É: ¡·¡· £´r
¦¦¤µ· Îµ¨ÃÂ¥
°ÎµÁ£°Â¤n¤¦·¤
´®ª´Á¸¥Ä®¤n
ºÉ° °»¦r : Äµ
Å°µ¦É °»¦rªµ£µ¡
Áª¨µ: 3 ´ª´É Ã¤
µ¸É: ¡·¡· £´r
¡¦³¶®´µ¦µ£·¦¤¥r
ºÉ° °»¦r : Äµ
Å°µ¦É
Áª¨µ: 3 ´ª´É Ã¤

µ¸É: £µ¥Ä¦Áª
Ã¦Á¦¸¥
ºÉ° °»¦r : ¦¼£µ¡
Äµ Å°µ¦É
Áª¨µ: 3 ´ª´É Ã¤

µ¸É: ª´ªrÁ¸¥Ä®¤n
ºÉ° °»¦r : ¦¼£µ¡
Äµ Å°µ¦É
Áª¨µ: 3 ´´ÉªÃ¤

โดยแผนการสอนแบบการเรียนโดยใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกหองเรียนดังกลาวไดผา นการตรวจสอบ
ความถูกตองเหมาะสมจากผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 ทานซึง่ มีคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ขึน้ ไป
ซึ่งสูงกวาเกณฑ และไดปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหเปนแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สมบูรณสําหรับการนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปาหมายในการทดลองตอไป
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4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 60 ขอ
โดยจําแนกตามประเภทของคําถาม ดังนี้ คําถามในการวัดความรูท างดานคําศัพท ความรูท างดานไวยากรณ
และทักษะการฟงอยางละ 15 ขอเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สวนคําถามในการวัดทักษะ
การพูดเปนชนิดคําถามเพื่อโตตอบดวยวาจา จํานวน 15 ขอ โดยแบบทดสอบดังกลาวไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
4.2.3 แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อความเหมาะสมไดนําแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยไดออกแบบขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานพิจารณา
4.3 ดําเนินการทดลอง
4.3.1 ขั้ น ก อ นทดลอง ผู  วิ จั ย นํ า แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก อ นเรี ย น
(Pre-test) ไปใชทดสอบกับนักเรียนกลุมที่ศึกษาเพื่อวัดความรูพื้นฐานและเก็บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
4.3.2 ขัน้ ทดลอง ดําเนินการจัดการเรียนรูต ามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูน อกหองเรียน
จํานวน 8 แผนการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูแบบ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นนํา (Warm Up) ขั้นนําเสนอ
(Presentation) ขั้นฝก (Practice) ขั้นนําไปใช (Production) และขั้นสรุป (Wrap Up)
4.3.3 ขัน้ หลังทดลอง ผูว จิ ยั นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียน (Post-test)
และแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจใหนักเรียนทํา แลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ
5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน โดยใชคาสถิติไดแกคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(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. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอน
และหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน
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ตารางที่ 2
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนและหลังการเรียนโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูนอกหองเรียน
µ¦°
n°Á¦¸¥
®¨´Á¦¸¥

N
74
74

n µÁ¨¸É¥
19.38
48.86

n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ
5.785
4.486

t
-24.129

Sig.
.000

จากตารางที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 3
ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต  อ การเรี ย นในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษโดยใช กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
นอกหองเรียน
§

o°

¦µ¥µ¦

n µÁ¨¸É¥

1
2

¦¦¥µµ«Äµ¦Á¦¸¥µ¦°»µ Á oµÄnµ¥ Å¤n¹Á¦¸¥
·¦¦¤µ¦Á¦¸¥¦¼o°®o°Á¦¸¥Á}¦³Ã¥rÂ¨³´Á nª¥Ä®o
Á·¦³µ¦rÁ¦¸¥¦¼o¸É¸
¤¸µ¦Á¦¸¥¤Âµ¦°¤µ°¥nµ¸ Â¨³¦°°
¦³¥³Áª¨µÄµ¦Á¦¸¥µ¦°Á®¤µ³¤´ÁºÊ°®µÄÁ¦¸¥
µ¸ÉÂ¨³£µ¡Âª¨o°¤Ã¥¦°Á®¤µ³´·¦¦¤
µ¦Á¦¸¥µ¦°
¼o°Åo¤¸µ¦ª¹»¦³rµ¦Á¦¸¥¦¼o°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°
¼o°ÅoÄ®o¼oÁ¦¸¥¤¸µ¦Äoª·¸µ¦Á¦¸¥¦¼o¸ÉÂnµÂ¨³®¨µ®¨µ¥
¦³ªµ¦Â¨³ª·¸µ¦°Â¸Ênª¥Ä®oÁ¦¸¥¦¼o£µ¬µ°´§¬
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡
oµ¡ÁoµºÉ°Â¨³¥·¸¸É³Á¦¸¥ÁºÊ°®µª·µoµ°ºÉ´ª·¸
µ¦°¸Ê
oµ¡Áoµ»Å´µ¦Á¦¸¥µ¦°oª¥ª·¸µ¦°¸Ê
¦ª¤

3
4
5
6
7
8
9
10

4.46
4.42

n ªÁ¸É¥Á
¤µ¦µ
.502
.755

¦³´ªµ¤
¡¹¡°Ä
¤µ¸É »
¤µ¸É »

4.24
4.15
3.91

.776
.676
.863

¤µ¸É »
¤µ
¤µ

4.16
4.35
4.07

.703
.748
.504

¤µ
¤µ¸É »
¤µ

4.32

.846

¤µ¸É »

4.27

.727

4.20

.şř0

¤µ¸É »
¤µ
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จากตารางที่ 3 พบวาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
นอกหองเรียนโดยรวม อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
ไดแก บรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนาน เขาใจงาย ไมตึงเครียด มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนประโยชนและชัดเจน ชวยใหเกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี และผูสอน
ไดใหผูเรียนมีการใชวิธีการเรียนรูที่แตกตางและหลากหลาย ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนกลุม ทีศ่ กึ ษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 74 คน หลังจากการใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกหองเรียน พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทางดานทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวากอนเรียน เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนอยางเปนระบบ คือประกอบไปดวย 1) ขั้นเตรียมการขั้นตน มีการวางแผน
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน เตรียมความพรอมในเรื่องสถานที่ที่จะไปศึกษา การเดินทาง วิธีศึกษา
วัตถุประสงคในการเรียนรูและคาใชจายในการเดินทาง 2) ขั้นกิจกรรมนอกหองเรียนที่อยูภายในชุมชน
ตําบลดอนแกว และสถานที่ทองเที่ยวใกลโรงเรียน จะประกอบไปดวยขั้นออกเดินทางและทํากิจกรรม
นอกหองเรียน โดยมีใบงานมอบหมายใหนักเรียนทํา และระหวางการเรียนรูนอกหองเรียนผูสอนจะใชคําพูด/
คําถาม กระตุนใหนักเรียนไดคิด และผูเรียนทํากิจกรรมตามใบงานที่กําหนดตามกระบวนการที่ไดวางแผนไว
และ 3) ขั้นสรุปผล เปนขั้นตอนเดินทางกลับ สรุปผลและครูประเมินผลความรูของผูเรียนจากการเรียนรู
นอกหองเรียน โดยพิจารณาจากใบงานของผูเรียน การอภิปราย การพูดคุยหรือการทดสอบ เปนตน
จากขั้นตอนดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเปนกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรียนจะไดเรียนรูจากประสบการณตรงของตนเอง อีกทั้งการเรียนรูวิธีการนี้
จะเปนการเรียนทีม่ ชี วี ติ ชีวาเต็มไปดวยความกระตือรือรนของนักเรียน สวนการเลือกสถานทีใ่ นการทํากิจกรรม
ก็สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน การกําหนดประเภทของการศึกษาตามระยะทางเปนหลัก จะสงผลใหผูเรียน
เรียนรูไดเร็วเนื่องจากเปนสถานที่ที่นักเรียนมีความคุนเคยจึงไมตองใชการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
มากนัก ซึ่งสอดคลองกับ Dowling (2005) ที่กลาวไววาการเรียนรูจากวิถีชีวิตในชุมชนเปนการเรียนรูที่มี
ความหมายและเชือ่ มโยงกับชีวติ จริงของผูเ รียน ในขณะเดียวกันผูค นทีแ่ ตกตางกันดวยชวงวัยอันหลากหลาย
ทําใหสถานการณการเรียนรูเปนเสมือนโจทยการฝกฝนทักษะสําคัญของผูเรียนทั้งทางดานทักษะการคิด
ทักษะชีวิต การสื่อสารและยังเปนการเสริมสรางการเปนสมาชิกที่ดีตอชุมชนอีกดวย ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรูนอกหองเรียนภายในชุมชนดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในหองเรียนอันกวาง
ใหญ โดยมีครูผูสอนคอยใหคําแนะนํา สอนวิธีที่จะแสวงหาความรู แสวงหาคําตอบดวยตนเอง การเรียน
การสอนจะกระตุน ใหผเู รียนเปนผูม คี วามกระตือรือรน ใฝหาความรูแ ละสรางสรรคสงิ่ ใหมและความคิดใหมๆ อยูเ สมอ
เปนการเรียนทีม่ ชี วี ติ ชีวา ซึง่ สอดคลองกับ Limtasiri (2017) ทีไ่ ดใหลกั ษณะของการศึกษานอกหองเรียนไววา
เปนการจัดประสบการณที่ทําใหหลักสูตรและการเรียนการสอนมีความหมายตอผูเรียนมากขึ้น การศึกษา
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นอกหองเรียนมิใชศาสตรหรือสาระการเรียนรูที่แยกตัวออกมาโดดๆ แตเปนการศึกษาที่เนนวิธีการสอน
ที่มีความเกี่ยวพันระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษย เพื่อใหไดเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ การทีน่ กั เรียนไดเรียนรูโ ดยใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกสถานทีท่ มี่ คี วามหลากหลายไมเพียง
แตนักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดมีโอกาสพบปญหาในสภาพแวดลอมที่แทจริงแลว ยังเปนการสราง
การเรียนรูที่กอใหเกิดทักษะความรวมมือและทักษะทางสังคม เนื่องจากลักษณะการเรียนรูของนักเรียน
ไมเพียงแตเปนลักษณะการแลกเปลีย่ นความรูร ะหวางนักเรียนดวยกันเองแตยงั มีการแลกเปลีย่ นองคความรู
กับครูผูสอน และบุคคลอื่นในการไปทํากิจกรรมนอกสถานที่อีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ Hammerman (1994)
ทีก่ ลาววากิจกรรมการเรียนรูน อกสถานทีเ่ ปนกระบวนการสรางความรวมมือในการวางแผนการทํางานระหวาง
ครู นักเรียนและแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อพัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนที่ไดผลดีที่สุด แตอยางไร
ก็ตาม ถึงแมวากิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โดยเฉพาะทักษะการพูด ความรูทางดานคําศัพทและทักษะการฟงไดเปนอยางดี เพราะเปนการจัดกิจกรรม
ที่ตระหนักถึงโอกาสในการใชภาษาผานประสบการณตรงของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูภาษา
ไดดวยตนเองและสงผลใหจดจําคําศัพทไดแมนยําขึ้น แตการพัฒนาทักษะทางดานไวยากรณจัดไดวาเปน
ทักษะที่มีการพัฒนานอยที่สุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมดังกลาวมุงเนนการสนทนาภาษาอังกฤษเปนหลัก
ซึง่ กิจกรรมนอกหองเรียนทีไ่ ดออกแบบขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ มไดมปี ระสิทธิผลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในทุกทักษะในระดับที่เทากัน ดังนั้นการเลือกกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนควรเลือกกิจกรรม
ใหสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียนรูข องผูเ รียน ดังนัน้ ครูผสู อนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. นักเรียนกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนอยูใน
ระดับมากเพราะวาการศึกษานอกสถานที่ เปนการสงเสริม กระตุน ความอยากรูอ ยากเห็น และเพิม่ ความสนใจ
ที่จะเกิดประโยชนตอการเรียนรูดานภาษา นักเรียนไมเกิดความจําเจ นาเบื่อ เพราะนักเรียนไดสัมผัสกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัว นักเรียนพบกับบุคคลอื่นๆ ไมเฉพาะแตครูผูสอน มีกิจกรรมรวมกัน ฝกฝนและบรรยาย
สิ่งตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัว เปนภาษาอังกฤษ มีการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ นอกจากนั้นยังเปน
การเรียนรูที่มีความหลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใหแกนักเรียน อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ Wiengnil & Wasanasomsithi (2008, 87) ที่กลาวไววานักเรียนมี
ความคิ ด เห็ น ในเชิ ง บวกกั บ การเข า ร ว มกิ จ กรรมการเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษนอกชั้ น เรี ย น อี ก ทั้ ง กิ จ กรรม
นอกหองเรียนดังกลาวยังถูกมองวาเปนกิจกรรมที่สรางความผอนคลายในการเรียน จึงสงผลใหนักเรียนมี
ความพึงพอใจเกีย่ วกับบรรยากาศในการเรียนการสอนทีส่ นุกสนาน เขาใจงาย ไมตงึ เครียดในอันดับมากทีส่ ดุ
เชนเดียวกับ Saeidi & Sulaiman (2008) ทีศ่ กึ ษาการใชกจิ กรรมการเรียนรูน อกชัน้ เรียนกับการเรียนภาษาอังกฤษ
พบวากิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูง
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สรุป
จากผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียน
โดยใชกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานศาลา ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สูงกวากอนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 48.86 และ 19.38 คะแนนตาม
ลําดับ ทั้งนี้ยังพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนรูนอกหองเรียนอยูในระดับมาก
การวิจัยในครั้งนี้ไดพบขอจํากัดในการวิจัยอันเนื่องมาจากบริบทสังคมไทยไมไดใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานทรัพยากรทางภาษาที่มีอยูและการขาดโอกาส
ทีจ่ ะใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริงทําไดยาก แตอยางไรก็ตามดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ทําใหการติดตอสื่อสารขามพรมแดนโดยใชเครือขายทางคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทอยางมากในการ
เพิม่ ชองทางในการติดตอสือ่ สารระหวางนักเรียนกับชาวตางประเทศ ซึง่ เปนการเพิม่ โอกาสในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทางดานการสื่อสารของนักเรียนใหเพิ่มมากขึ้น
สําหรับขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช ไดแก 1) การกําหนดกิจกรรมการเรียนรูน อกหองเรียน
ควรคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรูของนักเรียนเพื่อครูผูสอนจะไดกําหนดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ
ที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน ควรคํานึงถึงเวลาเปนหลัก
เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมที่กําหนดไวไดภายในเวลาที่กําหนด อันจะสงผลใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มที่
และ 3) ควรจัดสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยตอการเรียนรูน อกหองเรียน เพือ่ เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรู
ใหกับผูเรียน และกําหนดใหผูเรียนมีการทํางานแบบกิจกรรมกลุมซึ่งจะกอใหเกิดปฏิสัมพันธรวมกัน และ
เปนการกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูไปพรอมๆ กัน
ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาวิจยั รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูน อกหองเรียน
ซึ่งมุงประเด็นในการพัฒนาความรูทางดานภาษาอังกฤษในทักษะดานอื่นๆ
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