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บุญเจือ โฉมใส. (2556). การปฏิ สัมพันธ์ในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้น สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33 การค้นคว้าอิ ส ระ
ศษ.ม.(การบริ หารการศึกษา).บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุ งเทพมหานคร
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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย นี้ วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นห้อ งเรี ย นภาษาอัง กฤษ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 33 และเพื่อ
น าเสนอกิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ส าหรั บ ผู้เ รี ย นในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น
กลุ่ มเป้ าหมาย คื อ นัก ศึ ก ษาวิช าเอกภาษาอัง กฤษชั้นปี ที่ 5 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
สุ ริ น ทร์ ที่ ท าการฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารสอนในโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ภาคเรี ย นที่ 1 ประจ าปี
การศึ ก ษา 2555 ในจัง หวัด สุ ริน ทร์ จานวนทั้ง หมด 17 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ แบบ
สังเกตการณ์ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสังเกต
การปฏิ สั ม พันธ์ ดัง กล่ า วไปสั ง เกตและจดบันทึ ก การปฏิ สัม พันธ์ ใ นห้องเรี ยนภาษาอัง กฤษของ
นักเรี ยนฝึ กสอนแต่ละคน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ คาบละ 1 ชัว่ โมง
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ดังนั้น นักศึ กษาฝึ กสอน 1 คน ได้รับการสังเกต 3 – 4 ครั้ ง รวมการสังเกต
กลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด 60 ครั้ง ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่และค่า
ร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า
การปฏิ สัมพันธ์ใ นห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาตอนต้น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 33 ประกอบด้วย รู ปแบบการปฏิ สัมพันธ์
เป้ าหมายของกิ จกรรมที่จดั สาหรับผูเ้ รี ยนที่ก่อให้เกิดการปฏิ สัมพันธ์ และการควบคุ มโดยครู โดย
ผ่านขั้นตอนการสอนดังรายละเอียดต่อไปนี้
ขั้นการนาเข้าสู่ บทเรี ยน นักศึกษาฝึ กสอนส่ วนใหญ่มีการนาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการ
ทักทายมากที่ สุด รองลงมาคือการทบทวนบทเรี ยน พูดคุ ย ถามตอบ และเล่ าเรื่ องราวต่าง ๆ น้อย
ที่สุด รู ปแบบการปฏิ สัมพันธ์ ส่วนใหญ่เป็ นแบบทั้งชั้น โดยครู กบั นักเรี ยนได้สนทนาโต้ตอบกัน
ส่ วนที่ปรากฏค่อนข้างน้อยคือแบบเดี่ยว กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ โดยนักเรี ยนพูด ครู เป็ นผูฟ้ ั ง และ
นักเรี ยนพูดสนทนากัน เป้ าหมายกิจกรรมส่ วนใหญ่เน้นความคล่อง และครู เป็ นผูค้ วบคุม
ขั้น การให้ ต ัว ป้ อนทางภาษา นัก ศึ ก ษาฝึ กสอนส่ ว นใหญ่ มี ก ารให้ ค วามรู ้ ด้า น
คาศัพท์และโครงสร้าง โดยมีการซักถามและให้นกั เรี ยนพูดตาม รู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่
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เป็ นแบบทั้งชั้น โดยครู กบั นักเรี ยนได้สื่อสารแบบสองทาง เป้ าหมายของกิจกรรมเน้นความถูกต้อง
ครู เป็ นผูค้ วบคุมกิจกรรม
ขั้นการฝึ กตัวภาษา/ทักษะทางภาษา โดยส่ วนใหญ่นกั ศึกษาฝึ กสอนให้นกั เรี ยนฝึ ก
การใช้คาศัพท์ โครงสร้ างประโยค หรื อทักษะทางภาษา (ฟั ง พูด อ่าน เขียน) โดยทาแบบฝึ กหัด
ถามตอบ อ่านปากเปล่า ฝึ กแต่งประโยค พูดตาม และเล่มเกม ตามลาดับ รู ปแบบการปฏิ สัมพันธ์
ส่ วนใหญ่เป็ นแบบทั้งชั้น โดยครู กบั นักเรี ยนสื่ อสารแบบสองทาง รองลงมาเป็ นแบบเดี่ยว กลุ่มใหญ่
กลุ่มย่อย แบบคู่ปรากฏน้อยที่สุด โดยครู พูด นักเรี ยนฟั ง และนักเรี ยนกับนักเรี ยนสื่ อสารแบบสอง
ทาง เป้ าหมายของกิจกรรมเน้นความถูกต้องโดยมีครู เป็ นผูค้ วบคุมกิจกรรม
ขั้นการให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาด้วยตนเอง นักศึกษาฝึ กสอนส่ วนใหญ่เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ฝึกภาษาด้วยตนเอง เช่ น แต่งประโยค เขียนบรรยายตนเอง นาเสนอข้อมูลหน้าชั้นและ
แสดงบทบาทสมมุติตามลาดับ รู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็ นแบบเดี่ยว โดยครู สื่อสารทาง
เดี ยวกับนักเรี ยน รองลงมาคือ แบบทั้งชั้น รายคู่ กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ตามลาดับ โดยนักเรี ยนมี
ปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ บทอ่ า น ครู ก ับ นัก เรี ย นมี ก ารสื่ อสารแบบ 2 ทาง และนัก เรี ย นกับ นัก เรี ย นมี ก าร
สื่ อสารแบบสองทางเช่ นกันตามลาดับ เป้ าหมายของกิ จกรรมเน้นความถูกต้อง โดยมี ครู ควบคุ ม
กิจกรรม
จากข้อค้นพบ 4 ขั้นตอนการสอนดัง กล่ า ว สามารถหาข้อสรุ ป ในภาพรวมของการ
ปฏิ สั ม พันธ์ ใ นห้องเรี ย นภาษาอัง กฤษ เป็ นแบบทั้ง ชั้น โดยครู ก ับ นักเรี ย นสื่ อสารแบบสองทาง
ยกเว้นในขั้นการให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ภาษาด้วยตนเอง ซึ่ งเป็ นแบบเดี่ยว เป้ าหมายของกิจกรรมเน้นความ
ถู ก ต้อง ยกเว้นในขั้นการนาเข้า สู่ บทเรี ยนจะเน้นความคล่ อง ลัก ษณะของกิ จกรรมเป็ นแบบครู
ควบคุมทั้ง 4 ขั้นตอนการสอน
2. แนวทางการจัด กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ มี 2 แบบ คื อ กิ จ กรรม
ปฏิ สัมพันธ์แบบทั้งชั้น โดยมีครู เป็ นผูค้ วบคุ ม เป้ าหมายของกิ จกรรมเน้นความถูกต้อง และความ
คล่องแคล่วของการใช้ภาษา เช่น กิจกรรมการฝึ กเปล่า กิจกรรมการฟั ง เกม นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรม
ปฏิ สัมพันธ์แบบกลุ่ ม และรายคู่ที่มีผูเ้ รี ยนดาเนิ นการด้วยตนเอง เป้ าหมายของกิ จกรรมเน้นความ
ถูกต้องและความคล่องแคล่ว อาทิ กิจกรรมการพูด โครงงาน การสารวจข้อมูล และบทบาทสมมุติ

