
 
 

24 
 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ดา้นการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ 

B-SLIM Model และการสอนปกต ิ

A Comparison of English Communication Achievement and Satisfaction of 
Primary 5 students Using B-SLIM Model and 

Traditional teaching method 

อัญรัตน์ นุ่นจนี 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนโดยวิธี
ปกติ และ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนโดยวิธีปกติ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางม่วง จํานวน 2 หอ้งเรียน ซึ่งสรปุผลการวิจัยได้ดังน้ี (1)นักเรยีนที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบ B-SLIM Model มีผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วย
รูปแบบ B-SLIM Model มีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Abstract 

 The purposes of this study were to (1) compare the English communication 
achievement of the Primary 5 students using B-SLIM Model and traditional teaching 
methods and (2) compare the satisfaction levels of students toward the activities 
instructed in learning English for communication using B-SLIM Model and traditional 
methods. The sample of the study consisted of 2 classes of Primary 5 students enrolled 
in the second semester of 2016 academic year at Tessaban Baan Bang Muang School. 
The findings are as follows; (1) The students taught by using B-SLIM Model teaching 
method presented higher achievement level of English Communication skills than the 
students using traditional teaching method at the statistically significant level 0.05 and 



 
 

25 
 

(2) The student taught by using B-SLIM Model teaching method presented a higher level 
of satisfaction with instructional activities than the student taught by traditional method 
at the statistically significant level of 0.05   

Keywords: 

(1) การจัดการสอนโดยใช้รูปแบบ B-SLIMModel (2) ความพึงพอใจ  (3) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรือ่ง การเปรียบเทียบผลการเรยีนรู้ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและความพึงพอใจ ของนักเรยีน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอน
แบบ B-SLIM Model และการสอนปกติ 

**นักศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

บทนํา 

เน่ืองจากภาษาต่างประเทศถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหา
ความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนใหม้ีความ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 220) จึงได้มีการกําหนดให้มกีารเรียน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรต้ังแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ีอให้
นักเรียนมีความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ล้วนมคีวามสําคัญเท่า ๆ กัน ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นพ้ืนฐานสําคัญที่
ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสรา้งพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และสร้างศักยภาพใน
การคิด และการทํางานอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 

จากความสําคัญน้ีผู้วิจัยได้สังเกตและวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางม่วง พังงา พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการเลือกใช้
คําศัพท์ สํานวนให้เหมาะสมกับการสื่อความหมาย การนําเสนอข้อมูลหรือข้อคิดเห็นด้วยการพูดหรือ
ข้อความยังมีองค์ประกอบทางภาษาไม่สมบูรณ์ทําให้สื่อความไม่ตรงประเด็น รวมถึงผู้เรยีนแสดงอาการ
ขาดความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและไม่ให้ความร่วมมือในการกิจกรรมเท่าที่ควร 
หลังจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
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พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการนํารูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Modelซึ่งเป็น
รูปแบบการสอนที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการทํากิจกรรมในช้ันเรียนที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแก่ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางม่วงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM 
(Bilash’s Second Language Instructional Model) (OlenkaBilash. 2002 : 307) เป็นรูปแบบการ
สอนที่เน้นการสื่อความหมายด้านทักษะต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่ง Bilashได้กําหนดขั้นตอน
กิจกรรมการเรยีนให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ภาษาของนักเรียน ซึ่งเริ่มจากทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการให้ปัจจยัตัวป้อนที่มีความหมายเข้าใจได้และอยู่บนความรู้เดิมของ
นักเรียน(Input) เรียนได้ฝึกทกัษะทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (ธูปทอง กว้างสวาสด์ิ. 2549 : 36-41)เสริมให้
เกิดแรงจูงใจการเรียนและมสี่วนช่วยสร้างสภาพห้องเรียนที่เสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้ดีย่ิงขึ้น 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM  Model และการสอน
วิธีปกติ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรยีนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนแบบปกติ 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนแบบปกติ 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา ซึ่งมีการจัดช้ันเรียนแบบคละความสามารถ 
จํานวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิน้ 96 คน 

2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 32 คน รวม
ทั้งสิ้น 64 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผลการเรียนภาคเรียนก่อน
หน้าซึ่งปรากฏว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีผลทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานไม่
แตกต่างกัน ผลจากการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือหากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมปรากฏว่า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
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5/1 จํานวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลองการสอนโดยรูปแบบ B-SLIM Model และช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 
จํานวน 32 คน เป็นห้องที่ใช้รูปแบบการสอนปกติ  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ
แบบ B-SLIM Model และวิธีปกติ 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ 

 1.1 แผนการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Model จํานวน 8 แผน แผนละ 2 
คาบเรียน 

 1.2 แผนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ จาํนวน 8 แผน แผนละ 2 คาบเรยีน  

2.แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ 

3.แบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามแผนการ
เรียนรู้ 

โดยผู้วิจัยได้จัดสร้างแผนการเรียนรู้และจัดหาคุณภาพโดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรวมถึง
พิจารณาหนังสือแบบเรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบ จากน้ันนําไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแผนการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์ประเมินดังต่อไปน้ี 

+1 เมื่อพิจารณาว่าแผนการเรียนรู้น้ันมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าแผนการเรียนรู้น้ันมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

-1 เมื่อพิจารณาว่าแผนการเรียนรู้น้ันไม่ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

จากน้ันนําผลการประเมินที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาดําเนินการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) และนํา
ข้อแนะนําที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของลําดับการจัดกิจกรรมและการ
เพ่ิมการอธิบายในการทํากิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจนย่ิงขึ้น ก่อนที่จะนําแผนการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ประเมินไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปทดลองใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มซึ่ง
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ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา จํานวน 1 
ห้อง ห้องละ 45 คน จากน้ันจึงนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป็นลําดับต่อไป 

ในส่วนของแบบทดสอบผลการเรียนรู้น้ันผู้วิจัยได้จัดสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ขึ้นมาจํานวน 45 ข้อและให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องเชิงเน้ือหา (IOC) และนําแบบทดสอบ 
ที่ผ่านการประเมินมาใช้กับกลุ่มทดลองที่มใิช่กลุ่มตัวอย่างอันได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา จํานวน 1 ห้อง ห้องละ 45 คน จากน้ันนําผลการทดสอบที่ได้มาพิจารณา
วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก(r) ก่อนจะเลือกข้อสอบที่ที่ค่าอํานาจจําแนก(p) 
ในระดับ 0.20 ขึ้นไป และมีคา่ความยากง่าย(r)ระหว่าง 0.20 – 0.80 ทําให้ได้แบบทดสอบจํานวนทั้งสิ้น 
30 ข้อ 

และในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 น้ัน ผู้วิจัยได้จัดสร้างรูปแบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบประเมินค่า 5 ระดับ โดยระดับ 1 เป็นระดับความพอใจน้อยที่สุดและ 5 
เป็นระดับความพอใจมากที่สดุ จากน้ันนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความ
สอดคล้องเชิงเน้ือหา (IOC) 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทีใ่ช้รูปแบบการสอนแบบ B-
SLIM Model มีระดับสูงกว่ากลุ่มทีใ่ช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 

 2. ผลความพึงพอใจในการเรยีนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนกลุ่มทีใ่ช้รูปแบบการ
สอนแบบ B-SLIM Model มีระดับสูงกว่ากลุ่มทีใ่ช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

1.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้
เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

2.เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการจัดกิจกรรมการเรียนที่เสริมให้ผู้เรียนมคีวามพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบ post-test 
only group design.  
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 วิธีการเก็บข้อมูล 

 1.คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานภาค
เรียนก่อนหน้าที่มีผลไม่ต่างกันจํานวน 2 หอ้งเรียนโดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นกลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอน
แบบ B-SLIM Model และกลุ่มควบคุมทีใ่ช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 

 2.ดําเนินการสอนนักเรียนทั้งสองกลุ่มโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นทั้งหมด 8 แผน 
แผนละ 2 คาบเรียน หลังจากสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้แล้ว ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ข้อคําถามแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ 
ใช้เวลากลุ่มละ 1 คาบเรียน หลังจากน้ันให้นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

 3.นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติและสรปุผลการทดลอง 

 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล 

 1.ตรวจให้คะแนนผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนทั้งสองกลุ่มโดยใช้
เกณฑ์คะแนน 1 สําหรับข้อถูกและ 0 สําหรับข้อผิด จากน้ันบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคาํนวณสําเร็จรูป 

 2.วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลการเรยีนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนทั้งสองกลุ่มแลว้
แปลผลตามเกณฑ์ 

 3.เปรียบเทียบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
โดยใช้โปรแกรมคํานวนทางสถิติแบบสําเร็จรูปและสรุปผลการทดลอง 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและความ
พึงพอใจ ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model และการสอนปกติ
พบว่า นักเรียนกลุ่มทีใ่ช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model มีผลการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในระดับที่สูงกว่านักเรียนกลุ่มทีใ่ช้รปูแบบการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
มีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสงูกว่ากลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model กับกลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ
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พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้
รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model น้ันอยู่ในระดับที่สงูกว่ากลุ่มที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ เน่ืองจากรูปแบบการสอนแบบ B-
SLIM Model  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่มีรูปแบบและขั้นตอนการจัด
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับกระบวนการรับรู้ภาษาของนักเรียน โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน และ
การเขียน เป็นกิจกรรมช่วยสง่เสริมให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ โดยการเน้นปัจจัยตัว
ป้อนที่มีความหมายเข้าใจได้และอยู่บนความรู้เดิมของนักเรียน นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
ขั้นตอนด้วยการฝึกกิจกรรมท่ีหลากหลาย เป็นกิจกรรมทีม่ีลักษณะการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันมากที่สุด 
ทําให้นักเรียนสามารถเรียนรูบ้ทเรียนใหม่อย่างมีความหมายต่อตัวเองและได้ฝึกกิจกรรมท้ัง 4 ทักษะ จึง
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ิมขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวัชรินทร์ 
อุปัชฌาย์(2558) ซึ่งศึกษาเรือ่งการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ Travel 
and weather ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM ซึ่งพบว่า
ภายหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียนและเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ B-SLIM เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร มขีั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่สอดคลอ้งกับ
กระบวนการรับรู้ของนักเรียนได้ฝึกทักษะการฟังและพูดจากการเรียนเน้ือหาใหม่ ในขัน้กิจกรรมเพ่ือความ
เข้าใจและฝึกนักเรียนได้ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน และการพูด จากการฝึกกิจกรรมคู่ กลุ่มย่อย และกลุ่ม
ใหญ ่เพ่ือให้เขา้ใจเน้ือหาใหมย่ิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของอดิศักด์ิ ศรีวรกุล(2556) ซึ่งศึกษา
เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับช้ันประถมปีที่ 4/7 
ปีการศึกษา 2556 พบว่าผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ B-SLIM Model ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับสูงขึ้น หลังจากทีนั่กเรียนได้รับการสอนโดยใช้ B-
SLIM Model ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ และแสดงให้เห็นว่าการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ B-SLIM 
Model เป็นรูปแบบการสอนหน่ึงที่สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาจุดด้อยของนักเรียนในการเติมเต็มศักยภาพ และสามารถนํา
ภาษาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มพบว่า ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทีใ่ช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ B-SLIM Model อยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มทีใ่ช้
รูปแบบการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอิงค์
กมล อินทรปราณีกูล (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ B-SLIM พบว่านักเรียนมี
ความเข้าใจตามกิจกรรมที่ครไูด้กําหนดให้ได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสนุกสนานกระตือรือร้น ในการ
ทํางาน 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าผลการเรียนรู้ของกลุ่มผู้เรียนที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM 
Model มีระดับสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันรูปแบบการสอนแบบ B-SLIM Model จึงควรได้รับ
การส่งเสริมใหใ้ช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปในระดับช้ันอ่ืนๆต่อไป 

2.ในการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ B-SLIM Model ผู้สอนควรพิจารณากิจกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเสริมให้ผู้เรยีนได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่ดีและเพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดีย่ิงขึ้น 

3.ผู้สอนควรพิจารณาใช้บทเรียนและสื่อการเรียนที่เป็นสือ่จริงและเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ผู้เรยีนสามารถพบเห็น
หรือมีประสบการณ์ได้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงพ้ืนความรู้เดิมได้ดีขึ้น   
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