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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ (Experience-

Based Learning) เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จังหวัด

กาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อน

และหลังการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Learning)  

เร่ือง “Thailand’s Street Food” และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการ

สอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 อาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัยน้ี จำนวนท้ังส้ิน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  

ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  (Experience-Based Learning) เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” แผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ี

สร้างข้ึน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  

(t-test) และการหาประสิทธิภาพ E1/E2 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  

(Experience-Based Learning) เร่ือง “Thailand’s Street Food” เท่ ากับ  80.67/81.50 ซ่ึ ง สู งก ว่า

เกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนดไว้ 2) ภายหลังการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญ 
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนแบบ 

อิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยรวมในระดับมาก  

 

คำสำคัญ: ชุดการสอนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) construct an experience-based English 

language instructional package on “Thailand’s Street Food” for Matthayomsuksa 2 

students in Kanchanaburi Province to be efficient at 75/75 criteria  2) make a comparison 

of the students’ English language learning achievement before and after being taught 

using the experience-based English language instructional package constructed and 3) 

examine the students’ satisfaction towards being taught using the experience-based 

English language instructional package. The study sample were volunteer Matthayomsuksa 

2 students participating in this research, totaling 25 persons.  The instruments used for 

collecting the data were an experience-based English language instructional package on 

“Thailand’s Street Food”, learning management plans, an English learning achievement 

test and a satisfaction questionnaire.  The statistics used for analyzing the collected data 

were percentage, mean, standard deviation, t-test and E1/E2 

The research findings were as follows: 1) the efficiency of the constructed 

experience-based English language instructional package on “Thailand’s Street Food” for 

Matthayomsuksa 2 students was at 80.67/81.50 which was higher than the  75/75 criteria 

determined 2) after being taught using the experience-based English language instructional 

package, the Matthayomsuksa 2 students gained a higher level of English language 

learning achievement at the .05 level of significance and 3) the students’ satisfaction 

towards being taught using the experience-based English language instructional package 

was overall at high level. 

 

Keywords: English Language Instructional Package, Experience-Based English, Thailand’s 

                Street Food 
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บทนำ 

การศึกษาไทยให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นวิชาภาษาต่างประเทศวิชาแรกท่ีได้รับ

การบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ในปัจจุบันตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ภาษาอังกฤษจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเด็กไทยทุกคนจำเป็นต้องเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรกำหนด  

มีการกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จัดให้ใน 1 สัปดาห์ จะต้องมี 1 ช่ัวโมง ท่ีครูและ
นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดสโมสรภาษาอังกฤษ (English Club)  

เกมภาษาอังกฤษ (English Language Games) การฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ (English Tour guide)  

เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: 113) กิจกรรมเหล่าน้ีล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกฝน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้มากท่ีสุด ย่ิงไปกว่าน้ันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ นโยบายปฏิรูปการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2557 คือเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

อย่างแท้จริงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ี เป็นสากล  

(The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR) ซ่ึงเป็นกรอบหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย แต่นักเรียนไทยแม้จะเรียนภาษาอังกฤษกันมานับ

สิบปีต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี

เท่าท่ีควร 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย
พบว่า ผู้เรียนมีความกังวลและความไม่ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ สาเหตุน้ันมีหลายประการ เช่น การสอน

ภาษาอังกฤษด้วยวิธีแปล (Grammar-translation method) และการขาดแคลนส่ือการเรียนท่ีเป็นช่องทาง

ในการฝึกฝนทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ งานวิจัยของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540); และกมลชนก สุขรักษ์ 

(2542) ได้เสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน คือการจัดการเรียนรู้แบบอิงประสบการณ์ (Experience-

Based Approach หรือ EBA) เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ทฤษฎีหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากนักพัฒนา

หลักสูตรและการสอน และนักวิชาการด้านการสร้างส่ือการเรียนการสอนให้ความสนใจศึกษาเน่ืองจากต่าง

เห็นว่า นวัตกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมในการนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.การ
จัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach หรือ EBA) เป็นวิธีการสอนท่ี

กำหนดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ “เผชิญ ผจญ และเผด็จ” ประสบการณ์ด้วยการเสาะแสวงหาความรู้ท่ี

เป็นเน้ือหาสาระ การประกอบภารกิจงาน (Task-Based learning) และการฝึกฝนทักษะให้ชำนาญจาก

แหล่งวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียน ด้วยวิธีการสอนน้ี ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์
และการทำภารกิจงานท่ีสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้ “ทำได้” มากกว่า 

“ให้รู้” นับว่าเป็นการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนสำคัญ (Child-Centered) อีกวิธีหน่ึง 
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ผู้วิจัยในฐานะท่ีเคยเป็นสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจโรงเรียน

สอนภาษา เดอะ มาสเตอร์ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี จึงสนใจนำวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
อิงประสบการณ์มาบูรณาการกับเน้ือหาสาระและ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองด้วยจังหวัด

กาญจนบุรีเป็นหน่ึงในบรรดาแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย และอาหารไทยริมบาทวิถีหรือท่ี

เรียกกันง่าย ๆ ว่า“อาหารข้างถนน” หรือ “street food” เป็นท่ีรู้จักกันดีและเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว
ท่ัวโลก ผู้วิจัยคาดว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึนจะเป็นส่ือการเรียนท่ีจะช่วย

เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ

ท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  

ก่อนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s 

Street Food 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ี มี ต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ 

อิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food ท่ีสร้างข้ึนใน 4 ด้านคือ 1) ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 2) ด้านความเหมาะสมในเน้ือหาของชุดการสอน 3) ด้านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนและ 4) ด้านการนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อ โรงเรียนสอนภาษา  

เดอะ มาสเตอร์ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน จังหวัดกาญจนบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s Street Foods สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. ภายหลังการเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน 
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3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีความพึงพอใจต่อ 

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษและอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food  

ในระดับมาก 
 

การดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และกำลังเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์

ในอำเภอท่าม่วง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัคร

เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ี รวมเป็นนักเรียนจำนวนท้ังส้ิน 51 คน  
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้สัดส่วนร้อยละ 50 

สุ่มตัวอย่างจากประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวนท้ังส้ิน  

25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอท่าม่วง

กาญจนบุรี 
2. แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษอังกฤษเร่ือง “Thailand’s Street Food” 

และเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ

อิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน 
3. แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบ 

อิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” ท่ีสร้างข้ึนใน 3 ด้านคือ กิจกรรม (1) การเรียนการ

สอน (2) ความเหมาะสมของเน้ือหาของชุดการสอน และ (3) การนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s Street Food” 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผู้วิจัยดำเนินการสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s Street 

Food” ดังน้ี 
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 

2560 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และการสอนแบบอิง
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ประสบการณ์ (Experience-Based Approach หรือ EBA) และทฤษฎี ADDIE เพ่ือสร้างเร่ืองการเรียน 

การสอน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2540) 

2) สร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s street food สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้ือหาและรูปแบบการใช้ภาษอังกฤษในชุด

การสอนมีท้ังส้ิน 5 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 15 ช่ัวโมง โดยใช้แนวการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของทฤษฎี ADDIE ได้แก่ ข้ันท่ี 1 วิเคราะห์ (Analysis) ข้ันท่ี 2 ออกแบบ (Design) ข้ันท่ี 3 ข้ันพัฒนา 
(Development) ข้ัน ท่ี  4 ข้ันนำไปใช้ (Implementation) ผู้ วิ จัยนำชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ 

อิงประสบการณ์ไปทดลองใช้ 3 ข้ันตอน ดังน้ี (1) การทดลองเด่ียว (2) การทดลองแบบกลุ่มเล็ก  

และ (3) การทดลองภาคสนาม กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย แล้วนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน E1/E2  

ตามเกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนด และ ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) ประเมินความสามารถทางการใช้

ภาษอังกฤษและความก้าวหน้าทางการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผู้วิจัยดำเนินข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 

2) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ

ปรนัย มี 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ  
3) นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความสอดคล้องระหว่างคำถามและจุดประสงค์และหาค่า IOC (Index of 

Item-Objective Congruence) พบว่าข้อคำถามและจุดประสงค์มีความสอดคล้องกัน ค่า IOC อยู่ระหว่าง 

0.5-1.00 

4) นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try Out) นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเพ่ือหาค่าความยากโดยคัดเลือก ข้อสอบท่ีมีค่า 

ความยากต้ังแต่ 0.02-0.80 มีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป และหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability)  

ของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.789 

5) นำแบบทดสอบไปจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง

ของการวิจัยต่อไป 
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3. แบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษ

แบบอิงประสบการณ์เร่ือง Thailand’s Street Food 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังน้ี 
1) ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจท่ี มี ต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิง

ประสบการณ์ เร่ือง Thailand’s street Food มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ด 

(Likert’s rating scales) 

3) นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนนำเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  

เพ่ือพิจารณาความตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมด้านการใช้ภาษา แล้วนำไป

ปรับปรุงแก้ไข 
4) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจำนวน3ท่าน คือ พิจารณาความ

สอดคล้องระหว่างข้อคำถามและจุดประสงค์ และนำมาหาค่า IOC  

5) นำแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและแก้ไขปรับปรุงไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จำนวน 30 คน แล้วนำมาหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า มีค่าความ

เช่ือม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.843 

6) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

1) ปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ของท่ีโรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอ 
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลอดจนข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

2) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ แล้วบันทึกผล

คะแนนไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

3) ดำเนินการทดลองสอนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  เร่ือง 
Thailand’s Street Food และแผนจัดการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน ตามข้ันตอน

การเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ คะแนนของนักเรียนท่ีทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน

ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ 75/75 

4) ภายหลังการทดลองสอน ให้นักเรียนทำแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษชุดการสอนภาษาอังกฤษ แบบอิงประสบการณ์ท่ีสร้างข้ึน แล้วนำคะแนนก่อนเรียนและหลัง

เรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาดำเนินการตามลำดับ ดังต่อไปน้ี 

1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนท่ีได้จากการทำกิจกรรมระหว่างเรียนและคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ

ย่อยหลังเรียน 

2) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน เร่ือง “Thailand’s Street Food” กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 75/75 ใช้สูตร E1/E2 ของ (มนตรี แย้มกสิกร, 2550) 

3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  

(Pre - test) 

4) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนภาษาภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เร่ือง “Thailand’s 

Street Food” เท่ากับ 80.67/81.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีกำหนดไว้ 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง 

“Thailand’s Street Food” โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถนำมาอภิปรายได้ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับ

นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอนภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.67/81.50 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่าชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะนำไปใช้เป็นชุดการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารให้กับนักเรียนได้เป็นอย่าง ชุดการสอนได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

จากผู้เช่ียวชาญและการทดลองหาประสิทธิภาพ สอดคล้องของงานวิจัยของ ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2556) ซ่ึง
กล่าวว่า“ชุดการสอนท่ีมีคุณภาพน้ันจะทำให้ครูผู้สอนสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วย

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนให้ดีย่ิงข้ึน” 
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2. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยชุดการสอน

ภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์  เร่ือง “Thailand’s Street Food” ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่าชุดการสอนน้ีเป็นชุดการสอน

ภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน

การส่ือสารในสถานการณ์จริง นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์ ท่ีเน้นให้โอกาสผู้เรียนได้ “เผชิญประสบการณ์” “ผจญประสบการณ์” และ “เผด็จ
ประสบการณ์” ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ทำให้เกิดบรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนการสอน นักเรียนกล้าพูด

ภาษาอังกฤษมากข้ึน รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน และผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ดังท่ี ซี.นัทออล  

(C. Nuttal, 1996: 42) กล่าวว่า “เม่ือผู้เรียนไม่กลัวท่ีจะพูดผิดหรือเขียนผิดและได้รับแรงเสริมทางบวกจาก
ครูและเพ่ือน ๆ อุปสรรคในการเรียนภาษาต่างประเทศก็จะถูกทำลายไป” และสอดคล้องกับแนวทางการ

สอนภาษาอังกฤษของฮันเตอร์ (Hunter, 2006) ซ่ึงกล่าวว่า “เม่ือผู้เรียนอยู่ภายใต้ประสบการณ์ท่ี

สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด ผู้เรียนสามารถประยุกต์ข้อมูลความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปเป็น

ประสบการณ์ในการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเช่ือมโยงไปยังกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้” 

3. ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบ

อิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสอน

ภาษา เดอะมาสเตอร์ อำเภอท่าม่วง โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street 

Food” สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีสร้างข้ึนเน้นการปฏิบัติช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเพ่ิมพูน

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีนักเรียนยังรายงานว่ามีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสม
ของเน้ือหาของชุดการสอน ในด้านการนำชุดการสอนไปใช้ประโยชน์ต่อพบว่าค่าเฉล่ียในส่วนของเน้ือหาของ

ชุดการสอนสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึง

แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เร่ือง “Thailand’s Street Food” ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

ของดีมีค่าในท้องถ่ินของตนซ่ึงทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีและวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับนวลทิพย์ เพ่ิมเกษร (2547: 268) ท่ีพบว่าการเรียนภาษาควรเรียนควบคู่กับการเรียนรู้

วัฒนธรรมจึงจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนท้ังในแง่ของการส่ือสารและการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้มีความ

เข้าใจท่ีดีต่อกันและส่งเสริมท้องถ่ินให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
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ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนควรทำความเข้าใจแนวคิดและข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ 

(Experience - Based Learning)เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนประกอบการใช้ชุดการสอนบรรลุเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ 
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