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บทคัดยอ
ผลการวิจัยการใชสื่อซีดีรอมและเว็บไซตชุด Projects: Play & Learn ในการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 กับโรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี เปนที่นาพอใจ
พบวา 1) นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีพัฒนาการดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน และความรูดานไวยากรณสูงขึ้น
2) นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีพัฒนาการทักษะการคิดระดับสูงสูงขึ้นวัดจากการทําชิ้นงาน 3) นักเรียนที่เรียนดวยสื่อ
ชุด Projects: Play & Learn มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และ 4) ผูใชสื่อ
มีความพึงพอใจในสื่อชุดนี้ระดับมากที่สุด กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุสื่อชุดนี้เปนแอพพลิเคชั่นหนึ่งในแท็บเล็ต
หรือสมารทโฟนแอนดรอยเพื่อเปนสือ่ เสริมนอกหองเรียน
คําสําคัญ สื่อซีดีรอมและเว็บไซตชุด Projects: Play & Learn การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
Abstract
The research lend a positive support of the implementation of the resource “Projects: Play &
Learn in a classroom. The result revealed that students from Klong Koom School, Chum Chon Baan
Laad and Baan Phii Liang performed better in both linguistic and cognitive skills than first started at the
beginning of the year. The students also had higher scores in the achievement test at the end of the
school year. In addition, it showed that both teachers and students were satisfied with the CD-rom and
website. This suggests that the resource should be implemented as one of the extra curriculum
resources in tablets or smart phones.
Keywords CD-rom and Website in Projects: Play & Learn, Project-based learning
บทนํา
จากรายงานการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational
Test หรือ O-net) ปการศึกษา 2552, 2553, 2554 และ 2555 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)
ซึ่งดําเนินการจัดสอบ 8 กลุมสาระทุกปการศึกษา ผลแสดงใหเห็นวาภาษาอังกฤษเปนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุดในทุกระดับชวงชั้น ทั้ง ป.6 ม.3 และ ม.6 และ ต่ําอยางตอเนื่องทุกป (เดลินิวส และ http://www.niets.or.th)
วันที่ 4 ธันวาคม 2554
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ตารางที่ 1 แสดงผลการคะแนน O-net เปรียบเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษกับรายวิชาตางๆ ของนักเรียน ม.6

ที่มา : Veeravaidya, M. (2012). A Cheerful Revolution in Education Empowerment & Economic
Opportunity. 9th ICED Conference 2012. สืบคนวันที่ 8 สิงหาคม 2555 จาก www.thailandpod.net
ผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักเรียน ม. 6 ต่ําลงตั้งแตป 2003-2009 สะทอนใหเห็นวาความพยายามของ
รัฐบาลไทยในการสงเสริมภาษาอังกฤษใหเปนภาษาที่สองใน พ.ศ. 2556 (กระทรวงศึกษาธิการ 2553) ไมประสบ
ผลสําเร็จ การที่ภาษาอังกฤษเปลี่ยนสถานภาพจากการเปนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมาเปน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (Mckay, 2004) และเปนภาษาที่ใชสื่อสารกันในประชาคมอาเซียน ปญหา
ภาษาอังกฤษของคนไทยจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ นํามาซึ่งการเสียเปรียบตอการเปน
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 หนังสือพิมพ The Nation ฉบับประจําวันที่ 27 มีนาคม
2555 กลาววา “…Thai students lag behind especially in English. The level of Thai students' Englishlanguage proficiency is lower than most countries in the ASEAN region. และหนังสือพิมพ Bangkok Post
ฉบับประจําวันที่ 8 มกราคม 2555 พาดหัวขาวหนา 1 วา “Poor English skills could leave Thais out in cold”
ถาเรายังไมเรงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประเทศไทยจะไมสามารถรวมมือหรือแขงขันทางธุรกิจกับประเทศคูคา
และคูแขงได
ปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน 1) ครูไมมีความ
เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ 2) การขาดแคลนครูภาษาอังกฤษ 3) ครูมีภาระการสอนมาก 4) จํานวนชั่วโมง
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ลดจากสัปดาหละ 4 ชั่วโมง เปนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 5) วิธีการสอนที่เนนครูเปน
ศูนยกลาง 6) สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหองเรียนไมมีประสิทธิภาพและดึงดูดใจ เนนทักษะการจําเปน
สวนใหญ การตั้งคําถามในหนังสือเปนการถามระดับการคิดระดับพื้นฐานไปไมถึงระดับการคิดขั้นกลางและขั้นสูง
(Bloom, 1956, Anderson & Krathwohl 2002) ขาดการฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คําถามในหองเรียน
ไมไดฝกใหเด็กไดคิดเปน เรียนรูไดดวยตนเองได (Dickinson, 1987)
อยางไรก็ตามมีคําถามตามมาอีกมากมาย เชน สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุดนี้จะ
สามารถชวยแกปญหาภาษาอังกฤษของนักเรียน และความไมเชียวชาญดานการสอนของครูที่ไมไดจบเอก
ภาษาอังกฤษไดอยางไร การใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุดนี้จะสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนในการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันไดอยางไร นักเรียนจะมีพัฒนาการสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จากการนําสื่อเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนไดอยางไร นักเรียนจะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง และความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยีแตกตางจากเมื่อกอนอยางไร เพื่อติดตามผลการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects:
Play & Learn ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาสื่อชุดนี้สามารถชวยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มาจากโรงเรียน
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3 แหงที่มีสภาพปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแตกตางกัน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดเล็กมาก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน และความรูดานไวยากรณ จากการใชสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn ของนักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 และ 4 โรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม
และโรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการทั ก ษะการคิ ด ระดั บ สู ง จากการทํ า ชิ้ น งาน ของนั ก เรี ย น 2 ช ว งชั้ น ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของทั้ง 3 โรงเรียน
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของทั้ง 3 โรงเรียน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 และ 4
วิธีดําเนินการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 มีพัฒนาการดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน
และความรูดานไวยากรณ สูงขึ้นทั้ง 3 โรงเรียน
2. นักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 มีพัฒนาการทักษะการคิดระดับสูงสูงขึ้นทั้ง 3
โรงเรียน
3. นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
4. ผูใชสื่อ คือครูและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ชุด Projects: Play & Learn ระดับมาก
กลุมตัวอยางของการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดมาจากการสุม
แบบเจาะจงจากโรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 72 คน (ป. 1 จํานวน 36 คน ป. 4 จํานวน 36 คน)
จากโรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม 24 คน (ป. 1 จํานวน 13 คน ป. 4 จํานวน 11 คน) และจาก
โรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี 18 คน (ป. 1 จํานวน 8 คน ป. 4 จํานวน 10 คน)
โรงเรียนคลองกุม เปนโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร มีนักเรียน 1,216 คน มี
ครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1-6 คนไทย 5 คน ครูเจาของภาษา 2 คน มีหองคอมพิวเตอร 3 หอง หองละ 30
เครื่อง มีศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 1 หอง ในศูนยมีคอมพิวเตอร 8 เครื่อง
โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม เปนโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดเขตการศึกษามหาสารคาม
เขต 1 มีนักเรียน 190 คน มีครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1- ม. 3 จํานวน 3 คน ไมมีครูเจาของภาษา มีหอง
คอมพิวเตอร 1 หอง หองละ 18 เครื่อง ไมมีศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง
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โรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรีเปนโรงเรียนขนาดเล็กมาก สังกัดเขตการศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 มีนักเรียน 42 คน มีครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 1- 6 จํานวน 1 คน ไมมีครูเจาของภาษา มีหอง
คอมพิวเตอร 1 หอง หองละ 8 เครื่อง ไมมีศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง
ระยะเวลาในการวิจัย
โรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ โรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1- 2 ปการศึกษา 2553 ชั้น ป.1 เปนเวลา 40
สัปดาห สัปดาหละ 1 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง ชั้น ป.4 เปนเวลา 40 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 80 ชั่วโมง
โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 1- 2 ปการศึกษา 2553 ชั้น ป.1 เปนเวลา 40
สัปดาห (เวลาเรียนปกติ) สัปดาหละ 1 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง และเสริมคาบเรียน สัปดาหละ 2 ชั่วโมงตลอดป
การศึกษา รวม 120 ชั่วโมง ชั้น ป.4 เปนเวลา 40 สัปดาห (เวลาเรียนปกติ) สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม 80 ชั่วโมง
และเสริมคาบเรียนสัปดาหละ 2 ชั่วโมงตลอดปการศึกษา รวม 160 ชั่วโมง
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดใหมีสื่อซีดีรอมเชิงโตตอบและ
เว็บไซต www.plearnenglish.com ประกอบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn สื่อชุด
Projects: Play & Learn (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552) ระดับประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 เนื้อหา ชั้น ป.1 แบงออกเปน
6 โครงงาน Myself, My Family, My Friends (ภาคเรียนที่ 1) และ My Food, My Things, My animals (ภาค
เรียนที่ 2) เนื้อหา ชั้น ป.4 แบงออกเปน 6 โครงงาน Me and My Family, Life at School, Good Food (ภาคเรียน
ที่ 1) และOur Free Time, Seasons and Festivals, Country and City Life (ภาคเรียนที่ 2)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองศึกษาพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จํานวนทั้งหมด 57 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวนทั้งหมด 57
คน ของโรงเรียนทั้งหมด 3 โรง ไดแก โรงเรียนคลองกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนชุมชน
บานลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัดเพชรบุรี ดวยสื่อ
ชุด Projects: Play & Learn เนนการใชสื่อซีดีรอมและเว็บไซต โดยใหกลุมทดลองทําแบบทดสอบ
กอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียน
และดําเนินการทดลองตามแผนการสอนที่ปรากฏในคูมือครู ชั้นป. 1 (40 ชั่วโมง) และ ชั้นป.4
(80 ชั่วโมง) เปนเวลา 40 สัปดาห ตลอดปการศึกษา 2553 ในระหวางทําการทดลอง ครูผูสอนวัด
และประเมินผลทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความรูดานไวยากรณ และทักษะการคิดระดับสูง
จากการทําชิ้นงาน เมื่อสิ้นสุดแตละโครงงาน เปนจํานวน 6 โครงงาน หลังจากนั้น จึง
การทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ครูผูสอน
และนักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนชุด Projects: Play &
Learn (ฉบับปรับปรุง) เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยสรุปไดวาการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn
ของนักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โรงเรียนคลองกุม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ (อิ่มอุทิศ) จังหวัด
เพชรบุรีมีพัฒนาการดานทักษะการฟง พูด อาน เขียน และความรูดานไวยากรณ เพิ่มขึ้น ปรากฏผลตาม
ภาพประกอบที่ 1-10
ภาพประกอบที่ 1 กราฟแสดงผลคะแนนความสามารถดานการฟง ของนักเรียนชั้น ป. 1 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 1-3 หลังจากการ
พัฒนา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นใน
โครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นเล็กนอยและอยูในระดับคงที่ใน
โครงงานที่ 1-3 แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ในโครงงานที่ 4 -6 นักเรียนโรงเรียนบานพี่
เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตโครงงานที่ 1 ถึง โครงงานที่ 6
ภาพประกอบที่ 2 กราฟแสดงผลคะแนนดานการฟง ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 1-3 หลังจากการ
พัฒนา 1 ภาคเรียน ในภาคการเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นใน
โครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นอยูในระดับปานกลางที่ใน
โครงงานที่ 1-5 แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางสูงในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1 ในโครงงานที่ 1-4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางสูงในโครงงานที่
5-6
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ภาพประกอบที่ 3 กราฟแสดงผลคะแนนดานการพูด ของนักเรียนชั้น ป. 1 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 1-3 หลังจากการ
พัฒนา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นใน
โครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะการฟงเพิ่มขึ้นอยูในระดับปานกลางที่ใน
โครงงานที่ 1-5 แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางสูงในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในภาคเรียนที่ 1 ในโครงงานที่ 1-4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางสูงในโครงงานที่
5-6
ภาพประกอบที่ 4 กราฟแสดงผลคะแนนดานการพูด ของนักเรียนชั้น ป. 4ทั้ง 3 โรงเรียน
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นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการพูดคงที่ในโครงงานที่ 1-3 แต ในภาคเรียนที่ 2
นักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในโครงงานที่ 4-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะ
การพูดเพิ่มขึ้นเล็กนอยและอยูในระดับคงที่ในโครงงานที่ 1-3 แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาคเรียนที่ 2
ในโครงงานที่ 4 -6 นักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 1-2 แตมีพัฒนาการ
ต่ําลงในโครงงานที่ 3 (Good Food) หลังจากนั้น กลับมามีพัฒนาเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 4-5 และต่ําลงในโครงงาน
ที่ 6 (Country and City Life)
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ภาพประกอบที่ 5 กราฟแสดงผลคะแนนดานการอาน ของนักเรียนชั้น ป. 1ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการอานเพิ่มขึ้นเล็กนอยในโครงงานที่ 1-3
หลังจากการพัฒนา 1 ภาค เรียน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะการอานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ระหวางโครงงานที่ 2 กับโครงงานที่ 3 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาคเรียนที่ 2 โดยมีพัฒนาการ
ทักษะการอานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดระหวางโครงงานที่ 4 กับโครงงานที่ 5 นักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่ม
อุทิศ) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 1-2 และมีพัฒนาการคงที่ในโครงงานที่ 2-6
ภาพประกอบที่ 6 กราฟแสดงผลคะแนนดานการอาน ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการอานคงที่ในโครงงานที่ 1-3 และมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีพัฒนาการทักษะการอานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ระหวางโครงงานที่ 2 กับโครงงานที่ 3 แตมีพัฒนาการต่ําลงในภาคการศึกษาที่ 2 ในโครงงานที่ 4-5 โดยมี
พัฒนาการทักษะการอานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดระหวางโครงงานที่ 5 กับโครงงานที่ 6 นักเรียนโรงเรียนบานพี่
เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 1-3 แตมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในภาคการศึกษาที่ 2
ภาพประกอบที่ 7 กราฟแสดงผลคะแนนดานการเขียน ของนักเรียนชั้น ป. 1ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นเล็กนอยในโครงงานที่ 1-3
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หลังจากการพัฒนา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดและนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่ม
อุทิศ) มีพัฒนาการทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา
ภาพประกอบที่ 8 กราฟแสดงผลคะแนนดานการเขียน ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นเล็กนอย
อยางตอเนื่อง และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมี
พัฒนาการทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 1 และมีพัฒนาการต่ําลงเล็กนอยในโครงงานที่ 4 หลังจากนั้นมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้น นักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการทักษะการเขียนคอนขางคงที่ แตมี
พัฒนาการทักษะการเขียนเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 4 และต่ําลงในโครงงานที่ 6
ภาพประกอบที่ 9 กราฟแสดงผลคะแนนความรูดานไวยากรณ ของนักเรียนชั้น ป. 1ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการความรูดานไวยากรณ เพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ในภาค
เรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานลาดและนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการดานไวยากรณเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตเพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัดในโครงงานที่ 5
ภาพประกอบที่ 10 กราฟแสดงผลคะแนนความรูดานไวยากรณ ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน
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นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการความรูดานไวยากรณคงที่ในภาคเรียนที่ 1และ 2
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดและนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีพัฒนาการดานไวยากรณเพิ่มขึ้นใน
ภาคเรียนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 56
2. ผลการวิจัยสรุปไดวาการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play &
Learn ของนักเรียน 2 ชวงชั้น ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีพัฒนาการทักษะการคิด
ระดับสูง วัดจากผลคะแนนการทําชิ้นงาน ปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 11-12
ภาพประกอบที่ 11 กราฟแสดงผลคะแนนการทําชิ้นงาน ของนักเรียนชั้น ป. 1 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 1 โรงเรียนคลองกุมมีคะแนนการทําชิ้นงานเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนมีคะแนนต่ําลงในโครงงานที่ 4 และมีคะแนนเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 5-6 นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานลาดและนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีคะแนนการทําชิ้นงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในภาค
เรียนที่ 1 และ 2
ภาพประกอบที่ 12 กราฟแสดงผลคะแนนการทําชิ้นงาน ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน

นักเรียนชั้น ป. 4 โรงเรียนคลองกุมมีคะแนนการทําชิ้นงานคงที่ ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 แต
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มีคะแนนเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 6 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดมีคะแนนการทําชิ้นงานต่ําลงเล็กนอยในโครงงาน
ที่ 2 แตมีคะแนนเพิ่มขึ้นในโครงงานที่ 4 และนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีคะแนนดานการทําชิ้นงาน
ต่ําลงในโครงงานที่ 2 เชนเดียวกันกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาดและมีคะแนนเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2
โดยเฉพาะในโครงงานที่ 5
3. ผลการวิจัยสรุปไดวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ของทั้ง 3 โรงเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ปรากฏผลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุม
ตัวอยางของนักเรียน 2 ชวงชั้นทั้ง 3 โรงเรียน
การประเมิน
N
T
ΣD
ΣD2
X
โรงเรียนคลองกุม
36
26.53
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
241
1769
2.14
1
หลังเรียน
36
32.89
ป.1
36
25.53
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
231
1649
1.35
2
หลังเรียน
36
31.94
36
30.22
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
241
1769
2.14
1
หลังเรียน
36
36.92
ป.4
36
24.86
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
296
2548
6.43
2
หลังเรียน
36
33.08
โรงเรียนชุมชนบานลาด
การประเมิน

N

X

ภาคเรียนที่ กอนเรียน
1
หลังเรียน
ป.1
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
2
หลังเรียน
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
1
หลังเรียน
ป.4
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
2
หลังเรียน
โรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
1
หลังเรียน
ป.1
ภาคเรียนที่ กอนเรียน
2
หลังเรียน

13
13
13
13
11
11
11
11

2.93
36.54
2.69
35.38
3.4
31.83
4.36
33.73

8
8
8
8

2.50
37.38
2.88
35.00
10

T

0

0

0

คาวิกฤตของ T
13 = .01
*มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ทางเดียว (คา T ที่ .01
=13 เมื่อ N = 13)
11 = .01
*มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ทางเดียว (คา T ที่ .01
=11 เมื่อ N = 11)
2 = .01
*มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ทางเดียว (คา T ที่ .01 =
2 เมื่อ N = 8)

ป.4

ภาคเรียนที่
1
ภาคเรียนที่
2

กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

10
10
10
10

4.00
30.30
4.70
36.00

0

5 = .01
*มีนัยสําคัญที่ระดับ .01
ทางเดียว (คา T ที่ .01 =
2 เมื่อ N = 8)

4. ผลจากการสํารวจพบวาครูทั้ง 3 โรงเรียนที่สอนชวงชั้นที่ 1 มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn ในดานเนื้อหาและกิจกรรม ดานภาษา และดานคุณลักษณะสื่อการ
เรียนรู ในระดับมากที่สุด 4.88 ครูโรงเรียนคลองกุม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับ 4.94 ครูโรงเรียนชุมชน
บานลาด 4.76 และครูโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 4.94 สูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับครูทั้ง 3 โรงเรียนที่สอนชวงชั้นที่ 2 ผลการสํารวจเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ครูมีความพึง
พอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn ในดานเนื้อหาและกิจกรรม ดาน
ภาษา และดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรู ในระดับมากที่สุด 4.80 ครูโรงเรียนคลองกุม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู
ในระดับ 4.88 ครูโรงเรียนชุมชนบานลาด 4.76 และครูโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 4.76 สูงกวาสมมติฐานที่ตั้ง
ไว
5. ผลจากการสํารวจพบวานักเรียนชั้น ป.1 ทั้ง 3 โรงเรียน มีความพึงพอใจในการใชสื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn ในดานเนื้อหาและกิจกรรม ดานภาษา และดานคุณลักษณะสื่อการ
เรียนรู ในระดับมาก 2.60 นักเรียนโรงเรียนคลองกุม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับ 2.60 นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบานลาด 2.63 และนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 2.57 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สําหรับนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียน ผลการสํารวจเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ นักเรียนมีความพึง
พอใจในการใชสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด Projects: Play & Learn ในดานเนื้อหาและกิจกรรม ดาน
ภาษา และดานคุณลักษณะสื่อการเรียนรู ในระดับมาก 2.59 นักเรียนโรงเรียนคลองกุม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยู
ในระดับ 2.60 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาด 2.64 และนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 2.52 เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวาขนาดของโรงเรียนไมมีผลตอพัฒนาการของทุกทักษะ นักเรียน
ทั้ง 3 โรงเรียนมีพัฒนาการไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม กราฟแสดง พัฒนาการ
ทักษะการฟง และทักษะการพูดของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มีผลมาจากการใชสื่อซีดีรอมและ
เว็บไซต ตามขั้นตอนการสอนแบบโครงงาน (Haine, 1989) ครูนําเสนอ ภาษาดวยเพลงเชน “What Should I take
for My Breakfast?” “Old MacDonald Had a Farm” และบทพูดเขาจังหวะ “Hello, Hi”, “Who’s this?”ที่อยูในสื่อ
ขั้นฝกและการใชภาษาฝกกับสื่อซีดีรอมและเว็บไซตโดยตรง มีครูเปนผูคอยชวยเหลือ นักเรียนจึงมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นมาก ยกเวนนักเรียนโรงเรียนคลองกุมมีพัฒนาการทั้ง 2 ทักษะต่ําลงในโครงงานที่ 4 สันนิษฐานวา นักเรียน
อยูในชวงปรับตัวจากการปดภาคเรียนที่ 1และการเริ่มตนภาคเรียนที่ 2
ในขณะที่ทักษะการอาน ทักษะการเขียน และความรูดานไวยากรณ นักเรียนมีพัฒนาการลักษณะขึ้น-ลง
ไมคงที่เล็กนอย เหตุผลอาจมาจากทั้งครูผูสอน นักเรียน ตัวสื่อ และปจจัยอื่น ครูอธิบายคําศัพทและไวยากรณได
ไมชัดเจน ครูทั้ง 3 โรงเรียนพบปญหาระหวางการเลนเกมไวยากรณ (Panda Game) โดยเฉพาะในขั้นฝกและ
นําไปใช นักเรียนชั้น ป. 4 ทั้ง 3 โรงเรียนใหความสนใจกับการแขงขันและคะแนนมากกวาการอธิบายใหเหตุผล
ดานไวยากรณวาทําไมถึงเลือกคําตอบที่เลือก และเมื่อครูใหนักเรียนวิเคราะหวาทําไมไมเลือกตัวเลือกอื่น นักเรียน
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ไมสามารถใหเหตุผลได (Larson-Freeman, 2001) สวนสื่อเปนปญหาดานเทคนิค ไมมีปมุ หยุดให เพื่อใหนักเรียน
ไดมีเวลาพูดคุยกัน ชวยกันหาเหตุผล ครูตองรีบใหนักเรียนทําขอตอไป สื่อซีดีรอมมีเรื่องใหนักเรียนอานนอย อาจ
เปนเพราะตัวชี้วัดในมาตรฐานการเรียนรูกําหนดใหนักเรียนชวงชั้นแรก ป. 1 ระบุตัวอักษรและเสียง อานออกเสียง
และสะกดคํางายๆถูกตองตามหลักการอาน นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ป. 4 อานออกเสียง สะกดคํา อานกลุมคํา ประโยค
ขอความงายๆ บทสนทนา นิทานและบทพูดเขาจังหวะถูกตองตามหลักการอาน อยางไรก็ตามควรเพิ่มเรื่องใหอาน
เชนนิทานอีสป ในชั้น ป. 4 หรืออาจมาจากตัวนักเรียนเอง นักเรียนชั้น ป.1 ไมมีพื้นความรูดานภาษา ยังไม
สามารถอานและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพใหญ-เล็กและตัวเขียนใหญ-เล็กไดคลอง สวนนักเรียนชั้น
ป.4 โดยภาพรวมมักมีพัฒนาการต่ําลงในโครงงานที่ 3, 4 และ 6 สาเหตุอาจเนื่องมาจากการสอบปลายภาคเรียนที่
1 ในระหวางการเรียนโครงงานที่ 3 และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ในระหวางการเรียนโครงงานที่ 6 สวนโครงงานที่
4 อยูในชวงของการเปดภาคเรียนที่ 2 หลังจากปดภาคเรียนที่ 1
2. นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นดานทักษะการคิดระดับสูงจากการทําชิ้นงาน อยางไรก็
ตาม ความสามารถในการทําชิ้นงานของนักเรียนจากโครงงานที่ 1-6 ไมเพิ่มขึ้นในลักษณะที่ไตระดับแตมีลักษณะ
ขึ้น-ลงเล็กนอย เหตุผลมาจากหลายปจจัย ครูทั้ง 3 โรงเรียนใชเกณฑการประเมินชิ้นงานในคูมือครูในการให
คะแนนชิ้นงาน ซึ่งเกณฑการประเมินชิ้นงานใหน้ําหนักความสําคัญตอความถูกตองทางภาษา 33.33% ความ
สวยงาม 33.33% และความคิด 33.33% ซึ่งขัดแยงกับแนวการเรียนรูแบบโครงงาน การทําชิ้นงานสําเร็จ 1 ชิ้น
นักเรียนไดใชทักษะทุกทักษะในการสื่อสารอยางแทจริงทุกขั้นตอน (Richard & Rodger, 2001) และชิ้นงาน
สะทอนทักษะกระบวนการการคิดระดับสูง ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา
การคิดสรางสรรค (Bloom 1956, Anderson & Krathwohl, 2002) จึงควรตองมีการปรับเกณฑการประเมินชิ้นงาน
เพื่อใหน้ําหนักความสําคัญกับความถูกตองทางภาษานอยลง ยกตัวอยางเชนเปน 20% และเพื่มน้ําหนัก
ความสําคัญใหกับทักษะการคิดระดับสูง คือ ความสวยงามเปน 35% และความคิดเปน 45% นอกจากนี้ ยังเกิด
ความผิดพลาดในการใหคะแนนทักษะกระบวนการทําชิ้นงาน ซึ่งตองมาจาก แบบสังเกตสมรรถนะสําคัญของ
นักเรียน และเกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคในการทํางานกลุมและเดี่ยว กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งครูทั้ง 3 โรงเรียนไมไดนําคะแนนในสวนนี้มาคิดรวมในการใหคะแนนชิ้นงาน
จึงอาจเปนปจจัยที่ทําใหนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนไมมีพัฒนาการในลักษณะที่ไตระดับแตมีลักษณะขึ้น-ลงเล็กนอย
นอกจากนี้ ธรรมชาติในการทําชิ้นงานในแตละโครงงานมีลักษณะตางกัน บางชิ้นงานครูใหอิสระนักเรียน
ในการคิดอยางเต็มที่ บางชิ้นงานครูตีกรอบความคิดของนักเรียน ซึ่งครูไมไดเรียงลําดับชิ้นงาน 1-6 ตามการให
อิสระทางความคิด ยกตัวอยางเชน ชิ้นงานที่ 1เริ่มจากชิ้นงานที่ถูกกํากับ หลังจากนั้น คอยๆมีอิสระมากขึ้นใน
ชิ้นงาน 4, 5 และ 6 ตามลําดับ เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจมาจากปจจัยเรื่องชวงเวลา เพราะการทําชิ้นงานมีเวลาที่
กําหนดชัดเจน มีขั้นกอนทําโครงงาน ขั้นระหวางทําโครงงาน และขั้นหลังทําโครงงาน (อรุณีและคณะ 2555) การ
กําหนดใหทําชิ้นงานในโครงงานที่ 3 และ 6 ซึ่งเปนชวงสอบปลายภาค อาจทําใหนักเรียนไมมีเวลาทําเพราะตอง
เตรียมสอบรายวิชาอื่นดวย ซึ่งอาจเปนปจจัยที่มีสวนทําใหคะแนนในการทําชิ้นงานในชวงดังกลาวต่ําลง และยังพบ
อีกวานักเรียนชั้น ป.4 ไดคะแนนการทําชิ้นงานในโครงงานที่ 6 ต่ําลง ซึ่งตรงกันขามกับนักเรียนขั้น ป.1 แสดงให
เห็นวา เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นการคิดสรางสรรคลดนอยลง

12

ภาพประกอบที่ 13 ตัวอยางชิ้นงานของนักเรียน ป. 4

จากการทําชิ้นงาน นักเรียนทุกคนรูสึกภาคภูมิใจในผลงาน กับความสําเร็จของภาพผลงานบั้นปลายที่สวยงาม
และไดเรียนรูคําศัพท ฝกทักษะการเขียน ใชไวยากรณที่เรียน
3. นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4 โรงเรียนชุมชนบานลาดและโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) มีคะแนนทดสอบกอนเรียน
ต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน เนื่องจาก นักเรียนโรงเรียนคลองกุมอาจมีพื้นฐานดานภาษาที่ดีกวา
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาด และนักเรียนโรงเรียนบานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ซึ่งไมมีพื้นฐานดานภาษาเลย และ
โรงเรียนคลองกุมเปนโรงเรียนขนาดใหญอยูในกรุงเทพฯ ในขณะที่โรงเรียนชุมชนบานลาด และนักเรียนโรงเรียน
บานพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) เปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมากในตางจังหวัด และไมเปนเรื่องที่นาแปลกใจที่
นักเรียนทั้งสองโรงเรียนทําคะแนนทดสอบกอนเรียนต่ํามาก เพราะแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.1
แบงเปนแบบทดสอบ 3 ชุด ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฟง พูด โดยใหนักเรียนพูดประโยคภาษาอังกฤษและใหฟง
ประโยคคําถามแลวตอบ แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบการอาน เขียน และความรูดานไวยากรณ นักเรียน ป.1
ตองสามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญและตัวเล็กได ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ไมสามารถระบุตัวอักษร
และเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได นอกจากนี้ นักเรียนตองสามารถบอกคําศัพท ตัวเลข และคําศัพทงายๆ ได ซึ่ง
นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนไมรูคําศัพทเลย แบบทดสอบชุดที่ 3 การทําชิ้นงาน นักเรียนชั้น ป.1 ทั้ง 2 โรงเรียนไมมี
ประสบการณในการทําชิ้นงาน จึงไมสามารถทําแบบทดสอบชุดที่ 3 ไดเลย
อยางไรก็ตาม เมื่อนักเรียนไดเรียนดวยสื่อชุดนี้ มา 1 ภาคเรียน และไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ซึ่ง
การวัดและประเมินผลสอดคลองกับการฝกในชั้นเรียน (Loannu-Georgiou & Pavlou, 2003) นักเรียนทั้งชั้น ป.1
และ ป. 4 คุนเคยกับแบบทดสอบและสามารถทําคะแนนไดดีขึ้นทั้ง 3 โรงเรียน
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เนื้อหาที่เรียน

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

Project 3 My Friends

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

Project 4 My Food

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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Project 3 Good Food

ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
4. จากผลการสํารวจพบวา ผูใชสื่อชุดนี้มีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษชุด
Projects: Play & Learn โดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดและมาก แตจากการสังเกตการสอน ผูวิจัยพบประเด็น
เพิ่มเติมวาทําไมทั้งครูและนักเรียนชอบสื่อซีดีรอมชุดนี้ ครูชอบเพราะสื่อที่หลากหลายชวยแกปญหาการไมมสี วน
รวมของนักเรียนในชั้นเรียน พฤติกรรมที่ไมสนใจการเรียน (Raktham, 2012) สมาธิสั้นโดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็ก
พิเศษ สื่อชุดนี้จึงเหมาะกับนักเรียนกลุมเจเนอเรชั่นแซดในยุคดิจิตัล ซึ่งมีชื่อเรียกนักเรียนที่เกิดหลัง ค.ศ. 1982 วา
Net generation learners, Millennial students หรือ Digital natives นักเรียนกลุมนี้ “They prefer (on-line)
games to ‘serious’ work.” (Prensky, 2001 p.2) เพราะทําใหนักเรียนสนใจการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
นักเรียนชอบเพราะมีภาพที่เคลื่อนไหวและระดับเสียง (Pitch) ที่เปนธรรมชาติไปกับประโยคแบบคาราโอ
เกะที่เนนคําศัพทไปกับภาพ ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจความหมายไดเอง ทางภาษาศาสตรเรียกวา
paralinguisitcs นักเรียนชอบรองเพลง ฟงนิทาน และเลนเกม ชอบที่ครูเปดโอกาสใหเลือกเกมฝกภาษาเองไดจาก
สื่อซีดีรอม และถึงแมวานักเรียนจะมีลีลาการเรียนรูที่ตางกัน (Gardner 1993, 1995) ทุกคนดูมีความสุขในการ
เรียน
นอกจากนี้ สื่อยังทําใหครูทั้ง 3 คนลดบทบาทลงมาในทางปฏิบัติไดจริง ซึ่งเปนเรื่องที่ยากมากสําหรับครู
ไทย นักเรียนไดมีโอกาสเรียนจากเพื่อน (Peer instruction) และเรียนดวยตนเองนอกหองเรียน ซี่งเปนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาทุกระดับในศตวรรษที่ 21 ยิ่งไปกวานั้น สื่อมีบทบาทในการชวยครูทั้ง 3
คนตั้งคําถามเพื่อฝกทักษะการคิดระดับสูง การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดแกปญหา การคิด
สรางสรรค ครูทั้ง 3 คนเห็นวาการตั้งคําถามเพื่อฝกทักษะดังกลาว เปนเรื่องที่ปฏิบัติไดยาก เพราะไมเคยชินและ
ไมไดถูกฝกมาตั้งแตเด็ก แตครูตระหนักถึงความสําคัญกับเรื่องดังกลาวและเห็นวาตรงกับมาตรฐานการเรียนรู 5
ดาน ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน
การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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ตัวอยางคําถาม ป.1 “Angry Andy” คําถาม : เด็กๆเคยชวยคนที่หกลมใหลุกขึ้นไหมคะ คนที่เราชวยเคา
จะรูสึกอยางไร “Finnie the fish” คําถาม : เด็กๆชอบนิสัยปลาตัวไหนคะ เพราะอะไรบอกดวย แลวตัวหนูเองหละ มี
นิสัยเหมือนปลาตัวไหน “Do you want lettuce?” คําถาม : เด็กๆคิดวาดอกกี้จะกินผักกาดแกว มะเขือเทศ
หอมหัวใหญไหมคะ ลองคิดสิ “The Pencil And Eraser” คําถาม : ถาเด็กๆเห็นเพื่อนกําลังขีดเขียนบนกําแพง
เด็กๆจะเตือนเพื่อนอยางไรดีคะ “The Ugly Duckling” คําถาม เด็กๆชอบสัตวตัวไหนในนิทานเรื่องนี้คะ เพราะ
อะไรบอกดวย แลวลูกเปดกลายเปนหงสไดอยางไร ชวยแมเปดคิดสิ ตัวอยางคําตอบที่ 1 แมหงสมาแอบไขทิ้งไวใน
รังของแมเปด คําตอบที่ 2 แมเปดขโมยไขของแมหงส
ตัวอยางคําถาม ป. 4 “New Year’s Day” คําถาม : กอนคลิกหนาตอไป ลองเดาสิคะวาเปนการฉลองป
ใหมของประเทศใด “Country Mouse & City Mouse”คําถาม : Will Markie Mouse go to the farm? Why or Why
not? ตัวอยางคําตอบที่ 1 No, Markie likes shopping and there is no department store in the farm. ตัวอยาง
คําตอบที่ 2 Yes, Markie likes organic food.
ขอเสนอแนะ
จํานวนชั่วโมงเรียนของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในปจจุบันนี้ไมสอดคลอง
กับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ประกอบกับการใชสื่อซีดีรอมเกือบทุกคาบทําใหครูสอนไมทันเนื่องจากขอจํากัด
ดานเวลา ครูควรกําหนดใหสื่อซีดีรอมเปนกิจกรรมนอกหองเรียนบาง ผลปรากฏวานักเรียน โรงเรียนบานพี่เลี้ยงฯ
(อิ่มอุทิศ) ไมมคี อมพิวเตอรที่บาน และที่โรงเรียนคอมพิวเตอรอยูในหองพักครู นักเรียนไมกลาเขามาใชเครื่องเอง
นอกจากวาครูจะพามา นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานลาด สวนใหญไมมีอินเตอรเน็ตที่บานหรือระบบอินเตอรเน็ต
ลาชา ซึ่งนักเรียนใชสื่อซีดีรอมแทน แตพบปญหาสื่อซีดีรอมหายบาง จึงควรเพิ่มจํานวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อแกปญหาดังกลาว นอกจากนี้ การสง E-Card ทางอีเมลลของนักเรียนคลองกุมชั้น ป.1 ไมประสบผลสําเร็จ
เนื่องจากนักเรียนยังไมมีอีเมลลเปนของตนเอง สวนชั้นป.4 มีนักเรียนสวนนอยที่มีอีเมลลซึ่งกิจกรรมนี้เปนกิจกรรม
ที่ทําใหนักเรียนมีการติดตอกันเปนภาษาอังกฤษ วัดและประเมินผลได นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2 ควรมีอีเมลล
เปนของตนเอง และกระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุสื่อชุดนี้เปนสือ่ เสริมบทเรียนภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกสสื่อหนึ่ง
ในแท็บเล็ตหรือสมารทโฟนแอนดรอยในระดับประถมศึกษา และตองปรับปรุงสื่อใหทันสมัยอยูเสมอ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย อรุณี วิริยะจิตรา รองศาสตราจารย ศรีภูมิ อัครมาศ รอง
ศาสตราจารย เฉลียวศรี พิบูลชล ดร.สุพัตรา ทองกัลยา สําหรับคําถามและขอเสนอแนะ ที่ทําใหงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ นส. สิตานัน อวมเครือ และ นส. จิรายุพร สมบัตินา มหาบัณฑิต สาขา
ภาษาศาสตรการศึกษาสําหรับการเก็บขอมูลงานวิจัย
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