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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใหมี

คุณภาพอยูในระดับดี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพผลงานวีดิทัศนทําอาหารประกอบการบรรยาย

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และในรายดานอยูในลําดับมาก 

ทุกรายการ และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และในรายดานอยู

ในลําดับมากทุกรายการ 

 

คําสําคัญ: การพูดภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to develop the English-speaking ability of 

Mathayomsuksa 6 students by using the learning management process with Design 

Thinking to a good level and 2) to study Satisfaction of students studying in English 
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subjects of Mathayomsuksa 6 students by using learning management with design thinking 

process (Design Thinking). 

The results of the research were as follows: 1) The quality assessment results of 

cooking videos with English lectures of Mathayomsuksa 6 students using the design 

thinking process had an average of 4.23 and a standard deviation of 4.23. 0.51 and each 

aspect was in the highest order in every item, and 2) the satisfaction assessment results of 

students learning by the design thinking process (Design Thinking) had an average of 4.22 

and a standard deviation of 0.43. in every order. 

 

Keywords: Speaking English, Learning Management, Design Thinking 

 

บทนํา 

ภาษาอังกฤษมีความสําคัญย่ิงในสังคมโลกปจจุบันเพราะวาภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

ท่ีสําคัญตอการติดตอส่ือสาร เชน ดานการศึกษา ดานการแสวงหาความรูดานการประกอบอาชีพ ดานการ

สรางความเขาใจตอประเพณีวัฒนธรรม ดานการคาขายและธุรกิจ รวมไปถึงดานการติดตอส่ือสารกับกลุม

ประชาคมอาเซียนและตางประเทศท่ัวโลก เม่ือมีความหลากหลายและแตกตางทางประเพณีวัฒนธรรม ยอม

ตระหนักถึงการส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ ภาษาท่ีเปนส่ือกลางเพ่ือแสดงความเขาใจตอกันน่ันก็คือ

ภาษาอังกฤษ เพราะท่ัวโลกจะใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล และภาษาในการติดตอส่ือสารกับประเทศท่ี

ไมไดพูดภาษาเดียว จะเห็นไดวาการท่ีจะส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจ จําเปนตองส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ 

ท่ีไมใชเพียงแคภาษาไทยเทาน้ัน (ครูอัพเดทดอทคอม, 2561: ออนไลน) 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปนวิธีการคิดแกปญหา อยางสรางสรรค อันมีจินตนาการ 

ประกอบกับหลักตรรกะ และใหความสําคัญตอ กระบวนการทํางาน ซ่ึงกระบวนการจะแสดงใหเห็นผล

สะทอนของวิธีคิด ผลงานท่ีเกิดจากวิธีการคิดเชิงออกแบบ จะใหคุณคาท้ังดานเศรษฐศาสตร ดานการ

ส่ือสาร และความพึงพอใจตอความรูสึกเปนตน (Cross, 1999; Krippendorff, 2006; Lawson, 2005; 

Schon, 1995) ซ่ึงสามารถจําแนกออกใหเห็นเปนแนวคิด มิติทางกระบวนการ และมิติทางความคิด 

ท้ังน้ีอาจจะสรุปไดวาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีหลักการคือการใช ความคิดอยางมี

วิจารณญาณ (Critical Thinking) และ ความคิดสรางสรรค(Creative Thinking) ชวยในการผลิตผลงาน

ออกแบบ โดยผลงานออกแบบมีความสรางสรรคตามหลักการอันมีผลกระทบตอผูคนในสังคม แนวคิด

ดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยตามกลุมนักคิดท่ีพยายามนําเสนอจุดแข็งท่ีเหมาะสมในแตละ

ชวงเวลาและสนับสนุนแนวคิดของกลุมตนเอง แตหลักการและกระบวนการยังคงมีรูปแบบท่ีคงเดิมความคิด

อยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และความคิดสรางสรรค (Creative thinking) เปนองคประกอบ

หลักของการคิดเชิงออกแบบ จากงานวิจัยทางการเรียนการสอน พบวา การคิดเชิงออกแบบสัมพันธกับกับ
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สรางทักษะทางการคิดความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และ ความคิดสรางสรรค (Creative 

Thinking) เชน งานวิจัยของ Seidel and Fixson (2013) พบวา รูปแบบการสอนการคิดเชิงออกแบบชวย

ในการสรางแนวคิด (Concept) เพ่ือนําไปตอยอดความคิดสรางสรรคได และงานวิจัยของ Jobst et al. 

(2012) พบวา กระบวนการคิดเชิงออกแบบของนักเรียนในโรงเรียน สามารถชวยสรางประสบการณในเชิง

บวกตอความเช่ือม่ันในการสรางสรรคได และงานวิจัยของ Choueiri and Mhanna (2013) การคิดเชิง

ออกแบบ สงเสริมทักษะท่ีสําคัญ 2 ประเภทคือ คือ ความคิดสรางสรรค (Creative thinking skill)  

และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking skill) ใหแกผูเรียน 

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษถือไดวาเปนศาสตรสําคัญศาสตรหน่ึง เพราะวาภาษาอังกฤษเปน

ส่ือกลางในการใชส่ือสาร นักเรียนในยุคปจจุบันตองมีองคความรูและสามารถใชภาษาอังกฤษไดยุคศตวรรษ

ท่ี 21 เปนโลกไรพรมแดนองคความรูดานตาง ๆ ท่ัวทุกมุมโลกตางก็ไดรับการถายทอดแลกเปล่ียนซ่ึงกันและ

กัน ภาษาของชาติท่ีเปนประเทศมหาอํานาจจะไดรับความสนใจเรียนรูกันท่ัวโลก เชน ภาษาอังกฤษ 

ภาษาญ่ีปุน ภาษาจีน เปนตน (วรวรรธน ศรียาภัย กรรณิการ รักษา และคนึงนิจ ศีลรักษ, 2553: 36-50) 

การส่ือสารภาษาอังกฤษ ถือเปนความจําเปนอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจากมนุษยในปจจุบันทุก

วันน้ีโดยสวนใหญลวนส่ือสารกันดวยภาษาอังกฤษ ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารกันโดยตรง การใช

อินเตอรเน็ต การดูภาพยนตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การคนหาหนังสือตาง ๆ จึงนับไดวา

ภาษาอังกฤษเป นภาษาสากลท่ี ติดตอ ส่ือสารได ท่ั วโลก  อีก ท้ั งในป จจุ บัน ท่ี อิท ธิพลของกระแส 

โลกาภิวัตน ยังมีอยูอยางตอเน่ืองและเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ การเจริญเติบโตทางดานการคมนาคม 

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สงผลทางใหโลกปจจุบันแคบลง ประเทศตาง ๆ ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ

เปนหลัก โดยเฉพาะอยางย่ิงหลายประเทศไดมีการประกาศใหภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการอีกภาษาหน่ึง

นอกเหนือจากภาษาของประเทศตนเอง  

จากท่ีผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยาเปนระยะเวลาหน่ึง พบวา

นักเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในระดับนอย เน่ืองจากนักเรียนยังขาดความม่ันใจในการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ และยังไมสามารถจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีใชในการส่ือสารในชีวิตประจําวันได ซ่ึงนับเปน

ปญหาสําคัญตอการพูดภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือใหนักเรียน

ไดฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จดจําคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน เสริมสรางความกลา

แสดงออกใหกับนักเรียน และเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียนสูศตวรรษท่ี 21 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใช 

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใหมีคุณภาพอยูในระดับดี 
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 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 

การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 56 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565  

ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) 

    1.2 กลุมตัวอยาง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 33 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2565 ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 

2. ระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ไดแก การจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จํานวน 40 ช่ัวโมง/สัปดาห 

3. เน้ือหา เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย ไดแก Local food ซ่ึงเปนอาหารทองถ่ินของภาคใต ท่ีนักเรียน 

สนใจศึกษา และนํามาสรางเปนวีดิทัศนประกอบการบรรยายเปนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับวัตถุดิบ  

และข้ันตอนการประกอบอาหาร 

4. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

             4.1 ศึกษาหลักสูตร ตัวช้ีวัด คําอธิบายรายวิชาภาษาตางประเทศ พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง

พุทธศักราช 2560 เพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาท่ีนํามาใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 

              4.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) หนวยการเรียนรูเร่ือง 

Local food อาหารประจําถ่ิน 

5. สรางเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

              5.1 แบบประเมินผลงานวีดิทัศนการทําอาหารประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

   5.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิด

เชิงออกแบบ (Design Thinking) 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนดําเนินการสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5  

(อ33101) หนวยการเรียนรูเร่ือง Local food อาหารประจําถ่ิน ตามแผนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

   6.1 ข้ันนํา  

         1) นักเรียนชมวีดิทัศน เก่ียวกับการทําอาหารประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=FTociictyyE 

         2) ใหนักเรียนศึกษาคําบอกลําดับ (Sequential Words) ในวีดิทัศนท่ีปรากฏและรวมกัน

ตอบใหครบท้ังคําศัพทภาษาอังกฤษและคําแปล 
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   6.2 ข้ันสอน 

         1) นักเรียนเลือกอาหารประจําถ่ิน (Local food) 1 เมนูเพ่ือเปนตนแบบในการสรางวีดิทัศน

ประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษ และออกแบบการทํางาน ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) 

        2) นักเรียนออกแบบการทํางานตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

แลวนําข้ันตอนท่ีไดไปปรึกษากับครูผูสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน 

        3) นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีไดออกแบบตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) โดยเนนท่ีการใชคําบอกลําดับ และการพูดบรรยายประกอบวีดิทัศน 

        4) นักเรียนนําผลงานท่ีไดจากการสรางวีดิทัศนมานําเสนอหนาช้ันเรียน และครูประเมินผล

งานตามแบบประเมิน 

   6.3 ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเก่ียวกับการใชคําศัพทเก่ียวกับลําดับข้ันตอน 

(Sequential Words) ในการอธิบายข้ันตอนการทําอาหาร ผลงานวีดิทัศนการทําอาหารประกอบการ

บรรยายภาษาอังกฤษ และนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดเรียนในหนวยการเรียนน้ี 

7. การเก็บรวบรวมขอมูล ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

   7.1 ประเมินผลงานนักเรียนตามแบบประเมินผลงานวีดิทัศนการทําอาหารประกอบการบรรยาย 

โดยใช Rubrics score ในการประเมิน ท้ังจากครูผูสอน จากเพ่ือนในหองเรียน และจากตัวนักเรียนนํามาหา

คาเฉล่ียและอภิปรายผล 

   7.2 ใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) โดยให

นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจผาน Google form และนําผลท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัย 

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณภาพผลงานวีดิทัศน ทําอาหารประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพผลงานวีดิทัศนทําอาหารประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

ขอ รายการ คาเฉล่ีย (�̅�) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล อันดับ 

1 รูปแบบช้ินงาน 4.23 0.52 มาก 2 

2 ภาษา 4.12 0.48 มาก 4 

3 เน้ือหา 4.42 0.68 มาก 1 

4 คําศัพทลําดับข้ันตอน 4.18 0.34 มาก 3 

รวม 4.23 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพผลงานวีดิทัศนทําอาหารประกอบการบรรยาย

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และในรายดานอยูในลําดับมาก 

ทุกรายการ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) 
 

ขอ รายการ คาเฉล่ีย (�̅�) 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผล อันดับ 

1 ความนาสนใจ 4.34 0.42 มาก 1 

2 การเรียงลําดับเน้ือหา 4.23 0.45 มาก 2 

3 ระยะเวลาเหมาะสม 4.15 0.32 มาก 4 

4 ความรูท่ีไดรับ 4.16 0.52 มาก 3 

รวม 4.22 0.43 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และในรายดานอยู

ในลําดับมากทุกรายการ 

 

อภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใหมี
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คุณภาพอยูในระดับดี และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมี

กลุมตัวอยาง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/1 จํานวน 33 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 ท่ีเรียน

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผลการ

ประเมินคุณภาพผลงานวีดิทัศนทําอาหารประกอบการบรรยายภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 โดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.51 และในรายดานอยูในลําดับมากทุกรายการ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักเรียน

ไดคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติจริง โดยในรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ท่ีเนนใหนักเรียนฝกทักษะการพูด หรือ

การส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือเปน พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต  และพรอมกาวเขาสูศตวรรษท่ี  21  

ซ่ึงสอดคลองกับอาภัสรา สังขวาสี (2564) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 โดยใชการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน (Team-

Based Learning) ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตร 1 โดยใชการเรียนรูแบบทีมเปนฐาน หลังการทดลองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ. 05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารผานการ

เรียนรูแบบทีมเปนฐานหลังการทดลองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อําพร วุฒิฐิโก (2562)  

ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

โดยใชกิจกรรมการละคร ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช

กิจกรรมการละครหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีดี

ตอการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชกิจกรรมการละครอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานการนําไปใช, ดานประโยชน, ดานรูปแบบ

การจัดกิจกรรม และดานเน้ือหาตามลําดับ ทัศนีย ทองศรี (2558) ไดทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชบทบาทสมมติ เร่ือง ผลการศึกษาคนควาพบวา 

จากการเรียนรู ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทางการพูดภาษาอังกฤษโดยใชบทบาทสมมติแลว

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ผานเกณฑการประเมินจํานวนรอยละ 100 อยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ .05 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 

Thinking) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และในรายดานอยูในลําดับ

มากทุกรายการ ท่ีเปนเชนน้ีเพราะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษตองเนนการปฏิบัติผาน

กิจกรรมจึงทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน สนใจในการเรียนรู จึงทําใหความพึงพอใจของการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

ควรนํากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรูใน

หนวยอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีความสุขกับการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษย่ิงข้ึน 
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