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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model 
เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (2) เพ่ือสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (3)เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช ้ร ูปแบบการจ ัดกิจกรรมการเร ียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (4) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค 
ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ (5) เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาล 
วารินวิชาชาติ  รูปแบบการวิจัยที่ใช้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ซึ่งแบ่ง
ขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่1ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางของการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน
97คนและครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 4 คน ขั้นตอน



ที่2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model 
เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ขั้นตอนที่ 3 การน ารูปแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ไป
ใช้จริง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองวารินช าราบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 คนซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ขั้นตอนที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 การน าเสนอผลการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 35 คน คนสถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  
 
 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 

             1. ผลการศึกษาความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและความต้องการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จาก
การสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง      
(µ = 3.49)ส่วนความต้องการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค 
ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (µ = 
4.51)และผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และสอดคล้องกับแนวการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการจัดการ



เรียนรู้จะเน้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้ลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้นักเรียนได้เรียนอย่างกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน 
แนวทางหรือรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากขั้นสร้างแรงบันดาลใจ โดยการสอนอ่านจัดให้การอ่าน
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางภาษาไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืน  ๆเช่น การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน ในลักษณะทักษะสัมพันธ์หรือในลักษณะบูรณาการตามหลักการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร นักเรียนจะใช้
บริบททางภาษาจากการอ่านเป็นปัจจัยป้อนที่มีความหมายและพัฒนาปัจจัยป้อนนั้น ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะสื่อสารซึ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนเป็นหลักเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในทักษะสัมพันธ์ต่าง  ๆอย่างเป็นธรรมชาติและเกิดความคล่องตัวจนเกิดความ
ช านาญในการใช้ภาษา ถึงขั้นน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาความรู้และแก้ปัญหาเป็น
กลุ่ม โดยทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นหรือได้แสดงออก จากนั้นร่วมกันสรุปองค์ความรู้ โดยมีการน าเสนอ
ผลงาน การอภิปรายในชั้นเรียนและสุดท้ายเป็นการน าความรู้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
จากการสังเคราะห์แนวคิดคิด ทฤษฎี เทคนิคการเรียนการสอน รูปแบบ การเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ท าให้ผู้วิจัยได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ซึ่งได้
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5ขั้นได้แก่ขั้นที่1 ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire : I) ขั้นที่2 
ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning exchange:L) ขั้นที่ 3ขั้นกระบวนการท างานกลุ่ม (Group 
work Process:G) ขั้นที่4 ขั้นสรุป( Conclude : C) ขั้นที่ 5 ขั้นวัดผลและประเมินผล 
(Evaluation : E) 
              2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น 1- 7 แผน แต่ละแผนมีความเหมาะสม
ตามล าดับดังนี้ 4.76,4.81,4.81,4.79,4.79,4.82,4.76โดยรวมมีคุณภาพมากที่สุด และแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้
ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวาริน
วิชาชาติ ที่น าไปใช้จริง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.61 /78.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 75/75                              
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model 
เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



      4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93   
              5. ผลการประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยรวมเห็นด้วยกับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค ILGCE Model เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการรู้ค าศัพท์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
 

 


