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ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ 
                     เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี         
                     ที่ 2 
ผู้วิจัย  นางอมรรัตน์  อาจแรง     
โรงเรียน  ชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  จังหวัดนครพนม   
ปีการศึกษา  2563 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับ
กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 (3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการ
พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาท
สมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 
(พินิจพิทยานุสรณ์)  จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับ
กิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป และมีค่า
ความเชื่อมั่นที่ 0.7908 (3) แบบประเมินทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ จ านวน 7 ชุด และ (4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จ านวน 1 
ฉบับ 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Pair) 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 
โดยใช้แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ทั้งแบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า มีความสอดคล้อง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 ทุกรายการ  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

3. ผลการศึกษาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าจาก
คะแนนเต็ม 70 คะแนน เกณฑ์ความรอบรู้ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 70  ของคะแนนเต็มหรือร้อยละ 70 
ของคะแนน 70 คะแนน คือ 49 คะแนน มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 สรุปได้ว่า นักเรียนมีทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ  ให้มีจ านวน
นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็มขึ้นไป 

4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี โดยได้รับความเมตตาอย่างดียิ่งจากนายนครินทร์   เหลือบุญชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รวมทั้งคณะผู้บริหารของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  จังหวัดนครพนม ทุกท่านที่
กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา และก าลังใจในการจัดท าผลงานทางวิชาการตลอดมา และรายงานการวิจัย
จนส าเร็จ 

 ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย ...................................................................   

.................................................................................................. ....................................  ในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และยังได้กรุณาให้ค าแนะน าในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผลงานทางวิชาการ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยเล่มนี้ ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 

 ขอขอบคุณคณะคร/ูอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 
๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  จังหวัดนครพนม ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอมา รวมถึง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)  จังหวัดนครพนมที่
ก าลังเรียนในปีการศึกษา 2563 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
จนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

 ในท้ายที่สุดนี้ หากคุณความดีของงานวิจัยนี้มีปรากฏ ผู้วิจัยขออุทิศแด่บุพการี และพระคุณ
ของครูอาจารย์ที่เคยพร่ าสอน ตลอดจนพลังใจอันดีของสมาชิกในครอบครั วของผู้วิจัยทุกคน รวมทั้ง
ความเหนื่อยยากของคุณครูทุกท่านในแผ่นดินไทย ที่เสียสละแรงกายแรงใจในการสอน ด้วยหวังว่าลูก
ศิษย์ทุกคนจะมีอนาคตที่สดใส 
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