
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ BEST PRACTICE 

ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้ 

กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน 

ผู้น าเสนอผลงาน : นางปณิตา  ภูงามทอง 

******************************************************************** 

1.ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่น าเสนอ 

สภาพปัญหา 
 

การใช้ภาษาพ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ส าคัญของการเรียนรู้และพัฒนาภาษาท่ีสองของคนไทยในสังคม 
การอ่านการเขียนท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่างๆ
รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดขแงชีวิต การอ่านการเขียนจึงมี
ความส าคัญต่อมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น การอ่านการเขียนเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ ผู้อ่านหรือเขียนมากย่อมรู้
มากและถ้าน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมสังคมย่อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนาในการเรียนรู้อน่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเป็นศักยภาพ แต่ด้วยสถานการณ์ใน
ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาการศึกษาของครูยังไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีวิธีการที่หลากหลายที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงท าให้เด็กในวัยแรกเริ่มในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านการอ่าน
การเขียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญเพราะถ้านักเรียนมีความบกพร่องด้านการอ่าน
และการเขียนแล้วจะท าให้กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนทุกๆวิชานั้นมีปัญหาและท าให้นักเรียน
เบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้นที่จะเรียน ด้วยเหตุนี้นโยบายการศึกษาจึงเป็นนโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ยกระดับการอ่านการเขียน จนสามารถพูดได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียน ได้ฟัง พูด อ่านออกและเขียนได้ จึงเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของ
การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
นักเรียนมาจากต่างสถาบัน อาจมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษที่มีพ้ืนฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน 
เพราะอยู่ในช่วงที่เริ่มพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะสองด้านนี้จะส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิด



วิเคราะห์ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต หากผู้ใดมีความบกพร่องหรือขาดความสามารถ
ในการอ่านและเขียน ก็จะส่งผลให้เกิดความยากล าบากในการสื่อสารและการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การจัดการเรียนรู้ครูผู้สอน
ต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนรู้ ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอาจเพิ่มเติมข้ึนได้ ในการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้สอนต้องจัดกระบวนการที่หลากหลาย 

 ผลสัมฤทธิด้านการเรียนของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนโรงเรียน
ฮ่องฮีวิทยา ปีการศึกษา 2564 คะแนนการประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ร้อยละ 68 ต่ ากว่าร้อยละ 75 ที่โรงเรียนตั้งไว้ ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการคิดค้น
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนขึ้นเพ่ือที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน ให้สูงกว่าร้อยละ 75 ที่โรงเรียนตั้งไว้ จากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้คิดค้น นวัตกรรมวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning 5 ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้
มากกว่าร้อยละ 75 ตามที่โรงเรียนได้ก าหนดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆได้สูงขึ้น  

แนวคิดในการด าเนินการจากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนข้างต้น ท าให้ข้าพเจ้าได้
เกิดแนวคิดในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง
ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะนักเรียนซึ่งใช้การคัดกรองประเมินผล 
SDQ/EQ แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยความแตกต่างนี้สามารถเกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ เกิด
ขึ้นมาตั้งแต่เกิด และหลังได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดู ซึ่งสิ่งนี้จะท าให้นักเรียนมีความ
แตกต่างในการพัฒนาด้านร่างกาย 6 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และด้านสังคม มีความรู้และ
คุณธรรม ประสานกับต้องให้ความส าคัญกับจริยธรรมและวัฒนาธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือหัวใจหรือความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (มาตรา 6 หน้า 3)  

ข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นแนวการด าเนินงานตามวงจรการบริหารที่มีคุณภาพ PDCA ประกอบไปด้วย 4 
ขั้นตอน และใช้แนวการสอนโดยกระบวนการ Active Learning 5 ขั้น โดยผ่านกิจกรรมการฝึกฝน ด้วยการ
ใช้วิธีการสอนที่มีความหลากหลาย ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ เห็น
ความส าคญัของด้านการอ่านและการเขียน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนครูต้องเน้นการ
สอนอ่านให้เกิดทักษะการอ่านพื้นฐาน และลดการสอนตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเพราะดูเป็น
วิชาการและไม่น่าสนใจไม่ตรงตามความเข้าใจของเด็กวัยนี้  



 หลักการในการด าเนินการ 

จากปัญหาข้างต้นข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาข้อมูล ค้นหากระบวนการแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมโดยใช้หลักการ  

กระบวนการ ตามแนวทาง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning 5 ขั้นตอน” เป็นการใช้ความรู้ ความเข้าใจที่เก่ียวข้องด้านการฟัง พูด อ่านและการเขียนโดยครูจะ 

ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน Active Learning โดยใช้กิจกรรมการจดัการเรยีนรูแ้บบ GPAS 5 Steps ฝึกฝน 

5 ขั้นตอน ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้กลวิธีและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นสมองของนักเรียน โดยใช้
เทคนิคการสอนที่หลากลาย ดังนั้นการสอนที่ดีต้องสอดคล้องกับการที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายของการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ดังนั้นขั้นตอนที่น ามาเป็นกระบวนการสอนนั้นจะสอนตามหลักการ Active Learning การให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไป
ประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนาตนเองเต็ม
ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการ
สื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 70% การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการ
ฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับ สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นถึง 90% เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสนุกสนานเกิดความสุขในการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ตนถนัด รวมทั้งยังมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถด้านอื่น ๆ ที่ตนเองไม่ถนัดด้วยวิธีการหลากหลายอีกด้วย โดยอาจเริ่มจากรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคลแล้ววางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนรวมทั้งสร้างโอกาสให้เขาได้
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่น ามาด าเนินการ 

จากแนวสภาพปัญหา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ข้าพเจ้า
ตระหนักและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 

ทุกคน โดยการใช้ นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ
บูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน” นวัตกรรมนี้ใช้กระบวนการด าเนินงาน
วงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่Plan (วางแผน), Do 
(ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้
กับทุกๆ เรื่อง นับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปท างานในแต่ละวัน การ
ตั้งเป้าหมายชีวิต และการด าเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

 1. P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน ) 

 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการ 



พัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

 2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ( ขั้นตอนการปฏิบัติ) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติคือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน 

ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ เพ่ือท าการ 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 

 3. C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) 

 ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทราบว่า ใน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญก็คือ ต้องรู้
ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับ
ขั้นตอนถัดไป 

 4. A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม 

 ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผน 

ที่วางไว้หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท า
ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้
เร็วกว่าเดิมส าหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือวิธีการสอนเราจะใช้รูปแบบ Active Learning เป็น 

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ 

หลากหลายรูปแบบ รูปแบบการสอนนี้เราจะใช้ขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน 

การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ GPAS 5 Steps แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้น Gathering : การค้นหาและเลือกข้อมูล    

2. ขั้น Processing: การจัดกระท าข้อมูล หรือการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ   

3. ขั้น Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) : การปฏิบัติและสรุป
ความรู้  

4. ขั้น Applying 2 (Applying and Communication Skill) : การสื่อสารและน าเสนอ 
ประยุกต์ใช้   



5. ขั้น Self – regulating : การประเมินเพ่ิมคุณค่า 

  ซึ่งกระบวนการด าเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน Active Learning 5 ขั้นตอนนี้ จะเป็นนวัตกรรมนี้จะใช้แนวทางการขับเคลื่อนตามหลักการ เข้ามา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือพัฒนาความสามารถใน 4 ทักษะของรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

6. จุดประสงค์ เป้าหมายและขอบเขตของการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพ่ือปลูกฝังเจตคติท่ีดีในด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เป้าหมาย  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน สามารถพัฒนาด้านการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 75 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน สามารถพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษในโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 75 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน13คน ที่มีเจตคติท่ีดีในการอ่านและการเขียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 75 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการฟัง-พูด-อ่าน- 
เขียนที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน สามารถพัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สูงขึ้น 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน มีเจตคติท่ีดีในด้านการอ่านและการเขียน 

          ที่สูงขึ้น 



ขอบเขตในการด าเนินงาน 

1. กลุ่มเป้าหมาย  

- นักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 13 คน  

2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

- การพัฒนาการฟัง-พูดโดยใช้กิจกรรม4 กลุ่ม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน 

- การพัฒนาการอ่าน-เขียนโดยใช้กิจกรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขัน้ตอน 

- สร้างเจตคติท่ีดีโดยใช้กิจกรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

หมายเหตุ ** สาเหตุที่ไม่ได้เลือกการด าเนินการพัฒนาปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถาการณ์แพร่เชื้อไวรัส  

COVID-19 ท าให้กระบวนการจัดกิจกรรมของนวัตกรรมไม่เกิดความสมบูรณ์ 

7. กระบวนการด าเนินงาน  

ข้าพเจ้าได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 5 ขั้นตอน” โดยใช้กระบวนการด าเนินงานวงจรบริหารที่มี 

คุณภาพ PDCA ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการวางแผนที่จะพัฒนา นวัตกรรม “การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 5 ขั้นตอน” มีข้ันตอนดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

1.2. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนวัตกรรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 5 ขั้นตอน” 

1.4 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning ในรูปแบบ GPA2S 5 
steps การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 



2. ขั้นด าเนินการตามแผน (DO) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนศึกษาผู้เรียนรายบุคคล ค้นพบปัญหาและความ 

ต้องการของนักเรียนขั้นนี้เป็นขั้นตอนการจ าลองสถานการณ์ โดยแบ่งได้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

                     

 

2.1. ขั้นตอนการคัดกรอง เป็นการคัดกรองด้วยวิธีการทดสอบโดยใช้เครื่องมือการประเมินเพื่อคัด 

กรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ มีจ านวน 4 ชุด ถ้าผลการทดสอบมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ตั้งแต ่2 ชุด ขึ้นไป ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์  

1. ขั้นตอนการคัดกรอง 

2. วินิจฉัยปัญหา 

3. จัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 5 ขั้นตอน 

4. สรุปผลการจัดกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 



2.2. วินิจฉัยปัญหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการค้นหาสาเหตุการในการเรียน โดยสรุปการวินิจฉัยปัญหาด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียนและการมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษได้ ดังนี้ 

ปัญหา สาเหตุ 

1. ด้านการฟัง-พดู 1.นกัเรยีนนั่งคยุกนั หรอืเลน่เกม  
 2.เมื่อฝึกพดูไมพ่ดูตามเพราะอายเสยีง หรอืฟังไมท่นั 

2. ด้านการอ่าน-เขียน 1.นกัเรยีนไมเ่ขา้ใจวิธีการออกเสยีง สระพยญัชนะ Phonetics  
 2.นกัเรยีนผสมสระกบัพยญัชนะไมถ่กู 

3. ด้านเจตคต ิ 1.วิธีการสอนของครูยงัไมห่ลากหลาย 

 2.ผูป้กครองไมใ่หค้วามรว่มมือก าชบัการท าการบา้นซึง่การพฒันาจะไมต่อ่เนื่อง 
    จากโรงเรยีน หรอืผูป้กครองไมใ่หค้วามส าคญักบัการเรยีนภาษาที่สอง 

 

           จากที่ที่ได้วินิจฉัยปัญหาด้านการอ่านจึงท าให้คุณครูเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล 
นักเรียนที่มีปัญหาได้ก าหนดสาเหตุของปัญหาไว้ 3 อันดับ ที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนมากท่ีสุด ผล
ปรากฏว่า ปัญหาด้านการอ่าน อันดับที่1 นักเขียนขาดความรู้และทักษะด้านการจ า สระพยัญชนะ และการ
สะกดค าปัญหาด้านการเขียน อันดับที่ 1 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระและตัวสะกดไม่ได้  

ปัญหาด้านเจตคต ิอันดับที่ 1 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกนักเรียนท าการบ้าน ฝึกฝนและพัฒนา
นักเรียนในด้านการอ่าน-เขียนอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียน จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้ครูหาวิธีการจัดการ
เรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

                      

2.3 จัดการเรียนการสอน ขั้นตอนนี้จะเป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ ตามขั้นตอน “การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ 
Active Learning 5 ขั้นตอน” ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการสอนตามหลักการ Active Learningการให้



ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ มีทั้งหมด 4 กิจกรรมใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบActive Learning 5 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 

2.3.1 กิจกรรมท่ี 1 ชื่อกิจกรรม วัยแรกเริ่ม เสริมอ่านเขียน (ใช้เวลาด าเนินการจ านวน 3 สัปดาห์) 

 วันแรกเริ่ม เสริมอ่านเขียน กิจกรรมนี้เป็นการฝึกจดจ าและฝึกอ่าน พยัญชนะ สระ ตัวสะกด 

 กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านและการเขียนที่จะท าให้เด็ก ๆ อ่านออกนั้น ก็คือการรู้จักพยัญชนะ  

สระ ต้องเริ่มให้เด็กหัดออกเสียงพยัญชนะให้ชัด และจ าพยัญชนะได้ทุกตัว และเริ่มอ่านสระ และท่องจ ารูป
สระ ว่าแต่ละรูปออกเสียงอย่างไร และให้เด็กทบทวนพยัญชนะ และสระ จนมั่นใจว่าเค้าสามารถจดจ าสระ
และพยัญชนะได้ครบทุกตัว เมื่อจ าได้แล้ว ก็จะสามารถสอนอ่านได้ พอฝึกจดจ าพยัญชนะและอ่านได้แล้ว
หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกเขียนพยัญชนะ โดยเราจะใช้แนวความรู้โดยการใช้สีเข้ามาช่วยในการจ าของ
นักเรียนได้เพ่ิมมากขึ้น โดยการก าหนดได้ดังนี้ 

สีแดง เป็นสีที่ใช้แทนพยัญชนะต้น  

สีด า เป็นสีที่ใช้แทนสระ ตัและตัวสะกด 

 

    

 

 

 

 

 



 

2.3.2 กิจกรรมที่ 2 ชื่อ กิจกรรม การค้นหาน่าถ้าท้าย (ระยะเวลาด าเนินการจ านวน 2 สัปดาห์) 

ครูก าหนดค าศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ  

Monitor, desktop ,icon ,keyboard button ,mouse ,mouse mat ,modem ,connect ,search, 

e-mail ,Keyboard, File, Home, edit, Insert, Toolbar, move, size, direction, position, pen up, 
pen down, turn10 degrees, move 10 steps, repeat, forever, sound  

แล้วให้นักเรียนค้นหา ค าอ่าน ค าแปล 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. กิจกรรมที่ 3 ชื่อ กิจกรรม ฝึกอ่านฝึกเขียน ร่ายเรียงประโยค (ระยะเวลาด าเนินการจ านวน 
3 สัปดาห์) ฝึกอ่านฝึกเขียน ร่ายเรียงประโยค กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นการอ่านและเขียนเป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องในกิจกรรมที่ 2 ครูจะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านบัญชีค าพ้ืนฐานในรายวิชาคอมพิวเตอร์แล้วฝึกเขียนตาม
ค าบอกลงในสมุด แล้วให้น าค าที่เขียนตามค าบอกไปฝึกแต่งประโยค หากนักเรียนอ่านหรือเขียนค าผิด ต้อง
แก้ค าผิดให้ถูกต้องก่อนโดยการคัดลายมือค าท่ีผิด จ านวน 3 ครั้ง และได้ท าการเรียนซ่อมเสริมในเรื่องการ
อ่านและการเขียนในเวลาว่างหลังเลิกเรียน 

 

   

 

 

 



3. สรุปผลและติดตาม (Check) ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการสรุปผลการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าทั้ง 4ทักษะ โดยเราจะใช้ชุดการทดสอบแบบคัดกรอง ผลปรากฏว่าจากการด าเนินงาน
นักเรียนจ านวน 13 คน ผ่านการทดสอบอยู่ที่ ร้อยละ 80 ของการทดสอบ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ความสามารถการอ่านออกของนักเรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 ผลปรากฏว่าการ 

การใช้นวัตกรรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรม
การฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 5 ขั้นตอน” ประสบผลส าเร็จและนักเรียนมีเจตคติที่ดีขึ้น 
ในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ส ารวจได้จาก แบบประเมินความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Action) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถอ่านออกและ
เขียนได้พร้อมมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด าเนินงาน เมื่อจัด
กระบวนการเสร็จสิ้นนักเรียนมีความกล้าแสดงออกและม่ันใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ในแต่ละกิจกรรมที่คุณครูได้ให้นักเรียนท าและฝึกความกล้าแสดงออกในหลายๆกิจกรรม เช่น น าเสนอ
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษวันละค า อ่านเรื่องสั้น ข่าวต่างๆ เป็นต้น สามารถน าภาษาอังกฤษมาใช้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม และได้น าความรู้ด้านภาษาไปแข่งขันเกมจนได้รับรางวัล การ์ตอนแอนนิเมชั่น 
เว็ปอีดิเตอร์ ล้วนแล้วแต่ใช้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 

8. ผลการด าเนิน 

8.1 ผลที่เกิดกับโรงเรียน คือ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา เป็นโรงเรียนที่ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และมี
นักเรียน และมีนักเรียนสามารถสอบ O-NET ได้คะแนนสูงกว่าระดับเขต 

8.2 ผลที่เกิดกับครู คือ จากการท า นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อ การพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรมการฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ 
Active Learning 5 ขั้นตอน เป็นนวัตกรรมที่ครูสามารถน ามาใช้จัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนวัตกรรมนี้สามารถน าไปเผยแพร่ให้คุณครูชั้นอื่นได้น าเอาวิธีการและ
หลักการในนวัตกรรมนี้ไปแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในแต่ละชั้นได้ จะท าให้แต่ละชั้นนั้นจะเป็น
ชั้นที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนในแต่ละวิชาเพ่ิม
สูงขึ้น 

8.3 ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน
และการเขียนอยู่ในระดับที่สูงมาก และจากผลการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา อยู่ในระดับที่ดี 

รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอ่ืนๆอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเป็นที่ 



น่าพอใจของผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก รวมไปถึงผู้เรียนมีความสุขในการเรียนในทุกๆ
รายวิชา 

9. ปัจจัยความส าเร็จ 

จากการด าเนินงานพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ชื่อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ ผูกด้วยกิจกรรมการ
ฝึกฝนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 5 ขั้นตอน” ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 วัยแรกเริ่ม เสริมอ่านเขียน  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม การค้นหาน่าถ้าท้าย   

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอ่านฝึกเขียน ร่ายเรียงประโยค  

โดยการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นั้นข้าพเจ้าได้น าหลักการและทฤษฎีที่คิดค้น
ขึ้นมานอกจากนั้นข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย 
ดังนี้ 

หน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ส่งเสริมให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา เป็นแรงขับเคลื่อนในการ
ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการฟัง พูด อ่านและการเขียน มีการปรึกษา ประชุมและ
วางแผนการร่วมกิจกรรมสร้าง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการสนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ 
งบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
แก้ไขปัญหา และยังมีการนิเทศติดตาม ประเมินผลทุกภาคเรียนเพ่ือน าผลมาถอดบทเรียนและวางแผน
ร่วมกันในภาคเรียนต่อไป ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีการสนับสนุน
และมีการเข้าร่วมประชุมวางแผนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่แก้ไขปัญหาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
มีการเข้าร่วมพูดคุยและหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงรับทราบแนวทางในการปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับ
คุณครูอย่างเต็มที ่ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                  

 

 

 

 

 

 

integration with computer 



 

                 

              

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work in pairs                    



 

 
 

 

                           

                  

 


