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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค 1) เพื่อ ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ จ ากการเรีย นรูเ รื่อ งการเฉลิม ฉลอง
(Celebrations) 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)เปนการวิจยั เชิง
ทดลองเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ
(SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบกอนสอบหลัง (One group pretest-posttest design) ประชากรที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สํานักงานพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 อําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร จํานวน 3 โรงเรียน รวมจํานวน 5
หองเรียน รวม 162 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษม
วิทยา ที่เรียนเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) จํานวน 1 หองรวม 29 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ 1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) 2)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเฉลิมฉลองดานการฟงและการอาน โดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย คา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติแบบพารามิเตอร โดยใชวิธี T-test Dependent Sample
ผลการศึกษาพบวาการศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)โดยใช
รูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการฟงอาน และเมื่อเปรีบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)พบวามีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
กวากอนเรียน
คําสําคัญ: รูปการจัดการเรียนรูแบบเอสเอวีไอ (SAVI), ทักษะการฟง, ทักษะการอาน
Abstract
The purposes of this study were1) To study the achievement of learning about the
Celebration.2)to compare learning achievement Celebration. Experimental research on
Learning Achievement after Learning the topic Celebrationsby Using the SAVI Design in
English Language Instruction of the Frist Graders.In this study, the researcher conducted one
trial pretest-posttest design. The population used in this study is PrathomSuksa 1 students
Office of the Private Education Commission Chumphon Educational Service Area 2, Lang
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SuanDistrict,Chumphon Province totaled 3 schools, totaling 162 classes.The sample was
used in the research PrathomSuksa 1 student, Kasemwittaya School 1 room for 29 persons
by simple random method. There are 2 types of data collection tools 1) learning plan for
celebrating (Celebrations). 2) Achievement test on listening and reading. The statistics used
were the mean, standard deviation and parametric statistics using the T-test Dependent
Sample.The study indicated that A Study of Learning Achievement in Celebration.
Celebrations using the SAVI model are learning activities that lead learners to develop
listening and reading achievement. When compared to the achievement of learning
Celebration found that scores higher than before.
Keywords : Learning the topic Celebrationsby Using the SAVI Design, Listening, Reading
บทนํา
นโยบายพัฒนาประเทศไทยสูการเปนประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล นําโดยนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางรอบดาน การเปลี่ยนที่มีลักษณะสําคัญคือ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในอดีตและปจจุบันไปสูการเกษตรสมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (smart farming)ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร สงผลโดยตรงตอทุกภาคสวน
โดยเฉพาะสถาบันการศึก ษา ทั้ง ระดับ การศึก ษาปฐมวัย การศึก ษาขั้นพื้นฐานการศึก ษา และการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาโดยทิศทางในการสรางเด็กยุคไทยแลนด 4.0 เนนสรางเยาวชนไทยใหมีความรู ความสามารถ
เชิง วิชาการและวิชาชีพ มีทัก ษะในการประยุก ตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ การพัฒนาเยาวชนตอง
พัฒนาทั้งดานความรูและทัก ษะ โดยเนนกิจกรรมการเรียนรูจากปญหาจริงที่เ กิดขึ้น การพัฒนาการศึกษา
ภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 เริ่มดวยการฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเปนพี่
เลี้ยงและเนนการเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ การเชื่อมโยงความรูกับ จินตนาการ เปลี่ยนแปลงจาก
นามธรรมไปสูรูปธรรม เนนพัฒนาทักษะที่ผูเรียนตองการ เชน การทํางานรวมกัน ความคิดสรางสรรค และการ
สื่อสารที่ดี การจัดการศึกษาตองสรางความพอใจใหกับผูเรียน
สงผลใหเกิดการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากแบบดั้งเดิมเปนแบบที่เนนผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวย
ตนเอง เริ่มตั้งแตความเปนอิสระในการแสดงความตองการศึกษาเรียนรูในสิ่งที่ตนสนใจ ความเปนอิสระในการ
สืบเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง การลงมือปฏิบัติตามแนวคิดหรือตามจินตนาการอยางสรางสรรคครูเปลี่ยน
บทบาทเปนผูอํานวยการ เปนที่ปรึกษา และเปนผูสนับสนุน โดยมีเปาหมายปลายทางคือ คุณภาพของผูเรียน
ทั้งดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะที่จําเปนของเยาวชนไทย โดยเฉพาะทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ปจจุบันเปนที่ยอมรับ โดยทั่วไปทั้งจากนักเรี ยน ผูป กครอง ครู ผูบริห ารโรงเรียน และคนทั่วไปในสังคมวา
บุคคลที่มีความรูความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศยอมไดเปรียบในเชิงโอกาสทางการศึกษา
หรือการสอบแขง ขันเขาทํางานในหนวยงานหรือองคก รตางๆทั้ง ในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาสากลที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจตอกันไปทั่วทั้งโลก
สถานศึ ก ษาหลายแห ง ได มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ และจั ด การเรี ย นการสอนเป น
ภาษาอังกฤษทั้งระบบ คูขนานไปกับหลักสูตรภาษาไทย และมีโรงเรียนนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมากมาย และ สําคัญคือเปนการจัดการศึกษาที่ไดรับความนิยมจากผูปกครองที่มีฐานะดี
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จากการวิเ คราะห ง านวิ จัยของแรกขวั ญ นามสว าง (2558) พบวาผู บ ริ ห ารและครูผูส อนวิช า
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนตางๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด ไดมีความพยายามในการศึกษาคนควา
หาวิธีการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัดในระดับชาติ โดยการศึกษาอบรมและการทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 และที่ 3 สวนใหญอานภาษาอังกฤษไมออก ซึ่งมีผลมา
จากนักเรียนไมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูป เสียง สระ และพยัญชนะ ทําใหนักเรียนมีปญหาดานการฟง พูด
อาน และเขียน สง ผลใหนักเรียนไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได กลายเปนเด็กขาดความมั่นใจ ไมกลา
แสดงออก มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑของ
โรงเรียน สอดคลองกับผลการสัมภาษณครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ซึ่งพบวาผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกปที่ 1 ไมผานเกณฑของโรงเรียน ปญหาสวนใหญมาจากสอน
แบบดั่งเดิมที่ขาดเทคนิควิธีการสอนแบบใหมๆ แนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาดังกลาว
จําเปนตองออกแบบการจัดการเรียนรูที่มีความหลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชเปนรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ซึ่งเริ่มเรียนรูเนื้อหาระดับพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงตองสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ทักษะการสื่อสารทั้งดานการฟง พูด อาน และเขียน และสรางความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ สอดคลองกับ
ทิศนา แขมณี (2557,หนา 25-29) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เปนแนวทางหนึ่งที่
จะพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฝกฝนทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการ
เรียนรูรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นเอส (S : Somatic) เปนขั้นเรียนรูจาก
การเคลื่อนไหว การลงมือกระทําการเคลื่อนไหว ขยับรางกาย ขั้นเอ (A : Auditory) เปนขั้นการเรียนรูจาก
การฟงและพูด การอานออกเสียง ขั้นวี (V : Visual) เปนขั้นการเรียนรูจากการสังเกตและสรางจินตภาพ ขั้นไอ
(I : Intellectual) เปนขั้นการเรียนรูจากการคิดไตรตรองและแกปญหา
การจัดการเรียนรูรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) จึงเปนแนวทางการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งทีเ่ หมาะสม
ในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ และสรางความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน เพื่อเปนการวางรากฐานในการศึกษาตอในอนาคต ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยการออกแบบการจัดการ
เรียนรูเ รื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)โดยใชรูป แบบเอสเอวีไอ (SAVI) ในรายวิชาภาษาอัง กฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ
(SAVI) ในวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)โดยใชรูปแบบเอสเอวี
ไอ (SAVI) กอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ดานเนื้อหาผูวิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
เกษมวิทยา ที่เรียนวิชาภาษอังกฤษ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) ไดแกเรื่อง คําศัพทเกี่ยวกับงานเลี้ยง
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ประโยคการพูดในงานเลี้ยงวันเกิด ประโยคการพูดในงานเลี้ยงวันคริสตมาส และการเขียนคําอวยพรสั้นๆ รวม
เวลาที่ใชในการเรียนการสอนทั้งสิ้น 8 ชั่วโมงจํานวน 4 แผนที่จัดการเรียนรูแบบเอสเอวีไอ (SAVI)
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 โรงเรียนในสัง กัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จํานวน
3 โรงเรียน รวมจํานวน 5หองเรียน รวม 162คน
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน คือ การออกแบบการจัดการเรียนรูโ ดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI)
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2ดานไดแก การฟง และการอาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ขอบเขตดานระยะเวลาและสถานที่
สถานที่ที่ใชดําเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา อําเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู
เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 ในการศึก าครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุมเดียวสอบ
กอนสอบหลัง (One group pretest-posttest design)
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 แบบ
1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations)ในวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 แผน
2) สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเฉลิมฉลองดานการฟงและการอานจํานวน
30 ขอ และนําเครื่องมือขางตนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ (IOC)แลวนําไปทดสอบกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง หาคาความยาก
งายและหาคาอํานาจจําแนก เปนรายขอแลวคัดเลือกขอสอบที่ใชได คือมีคาความยากงาย(p) ระหวาง 0.200.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.2 ขึ้นไป (ลวน และอังคณา สายยศ, 2528, 179-181) จากนั้นนํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ มาหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับตามวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน
(KR-20)แลวนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข แลวจึงนําไป
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูลนําเครื่องมือไปใชกบั กลุม ตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเ คราะหขอมูล ใช ส ถิติเ ชิง พรรณนาอธิบ ายความแตกตางของผลคะแนนจากผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง และการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งกอนและหลัง
เรียนดวยรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) โดยใชสถิติดังนี้1) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) แทนดวย
สัญลักษณ×เปนคากลางของขอมูลที่หาไดจากการหาผลรวมของขอมูลทุกคา หารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด 2)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ใชบอกการกระจายตัวของความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) ของกลุมตัวอยางจากการทดลองกอนเรียนและหลัง
เรียน ดวยกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเอสเอวีไอ (SAVI) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษสถิติเชิงอนุมาน ใชทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ดังนีก้ ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ บบเอสเอวีไอ
(SAVI) ช ว ยพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษด า นการฟ ง และการอานของนัก เรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 1เพิ่ ม สู ง ขึ้ น กว า ก อ นเรี ย น โดยทดสอบความแตกตางของผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน
ภาษาอังกฤษเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) กอนเรียนและหลังเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เอสเอวีไอ (SAVI) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติแบบไรพารามิเตอร (Parametric Statistics)
ผลการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอ
วีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู
เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) ดานการฟง-อาน พบวา ผลสัมฤทธิ์
การฟง-อานของผูเรียนกอนเรียน โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.28 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 5.338 และผลสัมฤทธิ์การฟง-อานภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 18.82 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 6.368 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใช
รูป แบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยสถิติ T-test Dependent
Sample พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟง-อานภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เพื่อพัฒนาทักษะการฟง-พูด พบวา
ทักษะการฟง-พูดของผูเรียนกอนไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) มีผลสัมฤทธิ์เฉลีย่ เทากับ
16.46คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.519
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ
(SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 งานวิจัยนีม้ ีวัตถุป ระสงค เพื่อศึก ษาผลสัม ฤทธิ์จ ากการ
เรียนรูเ รื่องการเฉลิม ฉลอง (Celebrations) โดยใชรูป แบบเอสเอวีไ อ (SAVI) ในวิช าภาษาอัง กฤษชั้น
ประถมศึก ษาปที่ 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ์ก ารเรีย นรู เรื่อ งการเฉลิม ฉลอง (Celebrations)
โดยใชร ูป แบบเอสเอวีไ อ (SAVI) กอ นและหลัง เรีย น ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปที่ 1 และ
สมมุติฐานในการวิจัยคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเอสเอวีไอ (SAVI) ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานทักษะการฟง และการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรียนจาก
ผลการวิจัยผลวาแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดย
ใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
เรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) ดานการฟง-อาน พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟง-อานของผูเรียนกอนเรียน โดย
ใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.28 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.338 และผลสัมฤทธิ์
การฟง-อานภาษาอังกฤษหลังเรียนมีคาเฉลี่ย 18.82 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.368 การเปรียบเทียบ
ผลสัม ฤทธิ์จ ากการเรียนรูเรื่องการเฉลิมฉลอง (Celebrations) โดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยสถิติ T-test Dependent Sample พบวา ผลสัมฤทธิ์การฟง-อาน
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ภาษาอังกฤษโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หลังการเรียนสูง
กวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เพื่อพัฒนาทักษะการฟง -พูด พบวา ทักษะการฟง -พูดของผูเรียนกอน
ไดรับ การจัดกิจ กรรมโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) มีผ ลสัมฤทธิ์เ ฉลี่ยเทากับ 16.46 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 2.519 สอดคลองกับงานวิจัยของHarnoiAsrinLumbanGaolMasitowarniSiregar (2014)
ที่ศึกษาวาวิธี SAVI มีผลตอความสําเร็จของนักเรียนในการเขียนขอความรายงานหรือไม การศึกษาครั้ง นี้
ดําเนินการโดยใชการออกแบบเชิงทดลอง ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ
SMA SwastaBintangTimur1 Baligeในปการศึกษา 2013/2014 โดยแบงเปนชั้นเรียนของ XI Science (IA)
จํานวน 4 คลาสและไดเลือกสองกลุมเปนกลุมตัวอยางโดยการสุม การสุมตัวอยาง ตัวอยางถูกแบงออกเปนสอง
กลุม กลุมทดลอง (XI.IA 3) ไดรับการสอนโดยใชวิธี SAVI ในขณะที่กลุมควบคุม (XI.IA 2) ไดรับการสอนดวย
วิธีธรรมดา การทดสอบกอนและหลังการทดสอบ และวิเ คราะหขอมูลโดยใชสูตรทดสอบที (t-test) ผล
การศึก ษาพบว า t-observation (5.091) สู ง กว า t-table (1.990) (tobserved˃t-table) ที่ร ะดั บ
ความสําคัญของ α = 0.05 และระดับ ของความเปนอิสระ (df = 82. สรุปไดวาการใชวิธี SAVIมีผลตอ
ความสําเร็จในการเขียนรายงาน) และจากงานวิจัยของ STKIP Taman SiswaBima (2015) พบวาการการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใชรูป แบบเอสเอวีไอ (SAVI) สง ผลตอผลสัมฤทธิ์ดานการพูด -อาน โดยในงานวิจัยนี้
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใชศัพทเทคนิคการไดยินเสียงการไดยินการเห็นภาพและสติปญญา
ของศศิศาสตรในการปรับปรุงคําศัพทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 7 ของ SMPN MontaBimaผูวิจัยใช
วิธีการทดลอง ประชากรที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 7 ของ SMPN 01 MontaBimaซึ่งมี
นักเรียนจํานวน 168 คน ผูวิจัยใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเปนนักเรียน
เกรด 7 เปนชั้นเรียนที่ประกอบดวยหองเรียน 2 หองสําหรับหองเรียน VII และหองทดลอง VIIผลการวิจัย
พบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 7 มีคะแนนในการทดสอบกอนสอบ หลังจากไดรับการเรียนดวย SAVI ใน
ชั้นเรียนทดลองแลว ขอมูลที่ไดจากการทดสอบ t-test พบวาคา t-test สูงกวาคา t-table (2.244>2.021)
อาจกลาวไดวา SAVI (Somatic, Auditory, Visual และ Intellectual) มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คําศัพทของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ Linda Septiyana (2016) ซึ่งกลาววา SAVI เปนวิธีการที่
ใชในกระบวนการสอนและการเรียนรูซึ่ง มี 4 ประเด็นหลัก คือ รางกายของพวกเขากําลังเรียนรูโ ดยการ
เคลื่อนไหวและการฟงการพูดและการไดเห็นภาพโดยใชวิธีสังเกตและ การเรียนรูโดยการแกปญหาและการ
สะทอน ซึ่งงานวิจัยนี้กลาวถึงการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับประสิทธิผลของ SAVI ในการสอนการเขียนใน
โรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งในเมืองลัมปุง ผลการวิจัยพบวา วิธีการสอน SAVI มีประสิทธิภาพมากกวา TSTS
นักเรียนที่มีความคิดวิจารณญาณมีทักษะการเขียนที่ดีกวาผูที่มีความคิดวิจารณญาณต่ํา และ มีปฏิสัมพันธ
ระหว า งวิ ธี ส อนกั บ ความคิ ด ที่ สํ า คั ญ ของนัก เรี ย นในการสอนการเขี ย น ดั ง นั้ น จึ ง ขอแนะนํ า ให ค รู ส อน
ภาษาอังกฤษใช SAVI ในการสอนกิจกรรมการเขียนเพราะวิธีนี้มีสวนชวยในการพัฒนาทักษะการเขียนของ
นักเรียนและชวยใหนักเรียนสามารถคิดขอความที่ดีได
และงานวิจัยของ DadangIskandar (2016) ซึ่งพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4ขาดทักษะการคิด
วิจารณญาณ แกปญหาโดยการใชรูปแบบของ SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual) มี
วัตถุประสงคของการศึกษาในครั้งนี้ คือทักษะการคิดเชิงวิพากษที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนดานสังคมศาสตรกอน
และหลังการใชรูปแบบ SAVI ผลการปฏิบัติงานของครูในการใชรูปแบบ SAVI กิจกรรมและการตอบสนองของ
นักเรียนตอแบบจําลอง SAVI วิธีการที่ใชในการวิจัยคือ CAR (Classroom Action Research) กลุมตัวอยาง
คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของ SDN Tanjung III จํานวนนักเรียนถึง 23 คนเครื่องมือที่ใช ไดแก LKS
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(แผนงานนักเรียน) แผนสังเกตการณของนักเรียนและครูรวมทั้งแบบสอบถามของนักเรียนจากผลการศึกษา
ดังกลาว สรุปไดวาการใชแบบจําลองในการศึกษาสัง คมศาสตรสัง คมศาสตรกับ สังคมในสภาพแวดลอมใน
ทองถิ่นสามารถเพิ่มทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนได ผลการศึกษาสามารถเห็นไดจากรอยละของการ
เรียนรูโดยรวมของการเรียนรูเพิ่มขึ้นจาก 52.2% ในรอบแรกวัฏจักรที่สอง 78.3% และ 100% ในรอบที่สาม
นักเรียนเกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 44.3 ของขอมูลที่มีเกณฑนอยลงจนถึงรอบที่สามซึ่งมีเกณฑถึง 91.3 ซึ่งเปน
เกณฑที่ดีมาก ดวยการพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนที่คํานวณจาก n-gain 0.53 โดยมี
เกณฑอยูในวัฏจักรแรกและ 0.65 โดยมีเกณฑอยูใน วัฏจักรที่สองและ 0.81 ตามเกณฑที่สูง รอบที่สามผลการ
สังเกตการณยังแสดงใหเห็นวาความสามารถของครูและนักเรียนในการประยุกตใชรูปแบบของ SAVI เพิ่มขึ้น
จากการตอบแบบสอบถามพบวา 100% ของนักเรียนมีความสนใจในการเรียนรูรูปแบบทางสังคมศาสตรกับ
SAVI ดังนั้นจึงขอแนะนําใหครูใชแบบจําลอง SAVI เพื่อเพิ่ม ทักษะการคิดเชิงวิพากษของนักเรียนเพื่อให
นักเรียนไดเรียนรูการวิเคราะหปญหาไดดีและจากงานวิจัยของ Rifki Sahara (2017) วิธีการสอนแบบ SAVI
มาผสมผสานกับวิธีการสอนDiscovery Learning (DL) พบวาสามารถเพิ่มความสนใจและสมาธิของนักเรียน
วิธีนี้มุงเนนการเพิ่มการใชความรูสึก 5 ขอของนักเรียน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) เปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงผลใหผูเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานการฟง-อานได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. ผูสอนควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) ไปใชในการจัดกิจกรรมใน
ระดับชั้นอื่น หรือนับไปปรับใชรวมกับกิจกรรมการเรียนรูอื่น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน
2. ผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบเอสเอวีไอ (SAVI) กอนนําไป
ปฏิบัติกับผูเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ของวิจัยเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางสูงสุดและ
พัฒนารูปแบบการสอนที่มีความหลากหลาย
2. ผูวิจัยควรนําการจัดกิจ กรรมการเรียนรูโ ดยใชรู ป แบบเอสเอวีไอ (SAVI) ไปทดลองกับ ผูเ รียน
ระดับชั้นอื่น
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