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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสำารวจการทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและการรับรู้
ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำานวน 45 คน สถานที่เก็บข้อมูล
คือ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่เป็นที่นิยมมากที่สุด
คือ กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เป็นที่นิยมรองลงมาคือ กิจกรรมฟังเพลงภาษา
อังกฤษ กิจกรรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอ่านป้ายประกาศ หรือป้ายโฆษณา ที่เป็นภาษา
อังกฤษ และ กิจกรรมการตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ตามลำาดับ กิจกรรมที่มีประสิทธิผลใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการแปลข้อความ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษกับคุณครู การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ตามลำาดับ นอกจากนั้นพบว่า นักเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แม้ว่าวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นจะแตกต่างกันก็ตาม ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนจึงเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนเหล่านี้ในการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่
หลากหลายยิ่งขึ้น ผลการวิจัยนำาไปสู่ข้อเสนอแนะ คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรจะสนับสนุนให้นักเรียนทำา
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน และใช้วิจารณญาณในการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (สหสาขาวิชา)
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คำาสำาคัญ : กิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Abstract

This study aimed at investigating students’ participation outdoor English class
learning activities and the perceptions toward the effectiveness of those activities to their
English language development. The subjects of this study were 45 from lower secondary
school students in an English Program at Assumption College Sriracha, Chonburi Province.
Data collection was conducted by using a questionnaire, a semi-structured interview and
an observation. The findings showed that ‘surfing the Internet in English’ was the most
popular outdoor English class learning activities for the students. This was followed by listening to English songs; reading aloud in English; reading English signs, announcements,
or billboards; and setting the language on the computer in English, respectively. The activities found most effective to English language development were searching the Internet in
English, translating English texts into Thai, speaking English with teachers, participating
in English camp, and listening to English songs, respectively. All students perceived the
advantages of outdoor English class learning activities for their English language skill development even though the purposes and goals of participation in those outdoor English class
learning activities were different. Outdoor English class learning activities are therefore a
channel which helps increase exposure to more language use for these students. Thus, it is
recommended, based on the study findings, that English Language teachers should encourage students to involve more outdoor English class learning activities and carefully consider
utilizing the outdoor English class learning activities by integrating them into indoor class
English language instruction.
Keywords : out-of-class English language learning activities, Secondary School Students,
English Program
บทนำา

การสอนภาษาในพื้นที่ที่ภาษานั้นไม่ได้เป็นภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นเป็นความท้าทายชนิดหนึ่ง เนื่องจาก
แหล่งทรัพยากรของการใช้ภาษานั้น ๆ ได้ถูกจำากัดไว้เพียงแต่ในปริบทของห้องเรียน โอกาสในการใช้ภาษาใน
สถานการณ์ จริงที่พอเพียงนั้นเป็นสิ่งสำาคัญเพราะเวลาเพียง 3 ชั่วโมงของคาบเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนัน้
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ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดูเลย์ และคณะ (Dulay et. al., 1982) กล่าวไว้ว่า โอกาสในการ
ใช้ภาษาผ่านการฝึกฝนและการสนทนาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะผู้เรียนอาจจะมีทักษะ
การใช้ภาษาเพียงแค่การสื่อสารในห้องเรียนแต่ยังขาดทักษะในการสื่อสารนี้ในปริบทอื่นในสถานการณ์จริงใน
การดำารงชีวิตในสังคม
ในประเทศไทย ภาษาอังกฤษซึ่งมีสถานะเป็นภาษาต่างประเทศนั้น มีความสำาคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
และผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยต่างก็ตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาอังกฤษและตอบสนองต่อสถานการณ์
นี้อย่างกระตือรือร้น ในทศวรรษที่ผ่านมานั้น โรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้นมากมาย
ทั่วประเทศ อีกทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยก็เปลี่ยนการกำาหนดให้นักเรียนได้เริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 แล้ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับในทุกระดับชั้นและต้องผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดในวิชาเหล่านี้ก่อนจึง
จะสามารถจบการศึกษาได้
การทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักจะทำากิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษมากกว่า กิจกรรมที่เน้นทักษะการพูดและการเขียน (Yap, 1998 ; Lee, 2005
; Pickard, 1996 ; Hyland, 2004) อีกทั้งยังพบว่า ในประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาที่หนึ่งที่ใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจำาวันนั้น มีการทำากิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะทักษะการพูดและการเขียนน้อยมากเนื่องจากความ
จำากัดทางด้านทรัพยากรทางภาษาที่มีอยู่และการขาดโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (Pickard,
1996 ; Hyland, 2004 ; Lee, 2005)
อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยจำานวนน้อยมาก ที่ศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน โดย
เฉพาะการรับรู้ของนักเรียนถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลการวิจัยนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการให้แนวทางเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพื่อเสริมสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษในชั้นเรียนให้ประสบผลสำาเร็จเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสำารวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้นในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อสำารวจการรับรู้ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
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ระเบียบวิธีวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ เป็นนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำานวน 45 คน ทั้งหมดเป็นเพศชาย นักเรียน 9 คน
เริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล นักเรียน 20 คน เริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา และ นักเรียน 16 คน เริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา การเก็บ
ข้อมูลได้ปฏิบัติในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ (5-point Linkert scale)
มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำาถามในแบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบปลายปิด จำานวนทั้งหมด 5 ข้อ โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อ อายุ เพศ ระยะเวลาที่เริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และระดับความสำาคัญของภาษาอังกฤษในชีวิต
นอกชั้นเรียนของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
เกณฑ์ในการวัดความถี่ เรียงลำาดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งสามารถตีความได้จากจำานวนชั่วโมงที่
ทำากิจกรรมนั้นๆในแต่ละสัปดาห์ ตามลำาดับดังต่อไปนี้ คือ ไม่เคยทำากิจกรรมนี้เลย, น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์, 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, 4 ถึง 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, และ มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การตีความของค่าเฉลี่ยที่ความถี่ของข้อมูลใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ ขอบเขตคะแนน ระหว่าง 4.21
ถึง 5.00 แปลว่า ทำากิจกรรมนี้บ่อยมาก 3.41 ถึง 4.20 แปลว่า ทำากิจกรรมนี้บ่อย 2.61 ถึง 3.40 แปลว่าทำา
กิจกรรมนี้ปานกลาง 1.81 ถึง 2.60 แปลว่า ทำากิจกรรมนี้น้อยครั้ง และ1.00 ถึง 1.80 แปลว่า ทำากิจกรรมนี้
น้อยครั้งมากหรือไม่เคยทำาเลย
ตอนที่ 3 การรับรู้ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
ในตอนที่ 3 นี้ ประกอบด้วยคำาถามทั้งหมด 43 ข้อ ซึ่งเป็นคำาถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เกณฑ์ในการวัดความถี่
เรียงลำาดับจาก 1 ถึง 5 ซึ่งสามารถตีความได้ดังต่อไปนี้ คือ ไม่มีมีประสิทธิผลมาก ไม่มีประสิทธิผล ไม่มี
ผลอะไรเลย มีประสิทธิผล และ มีประสิทธิผลมาก ตามลำาดับ
การตีความของค่าเฉลี่ยความถี่ของข้อมูลด้านประสิทธิผลในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้
แบ่งตามขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยดังต่อไปนี้ คือ ขอบเขตคะแนน ระหว่าง 4.21 ถึง 5.00, 3.41 ถึง 4.20
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2.61 ถึง 3.40, 1.81 ถึง 2.60 และ 1.00 ถึง 1.80 คือ มีประสิทธิผลสูงมาก มีประสิทธิผลสูง ไม่มีผลใด ๆ เลย
ทั้งสิ้น มีประสิทธิผลต่ำา และ มีประสิทธิผลต่ำามาก
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยนี้ประยุกต์ใช้จากแบบสอบถามเรื่องกิจกกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนของพิล (Pill, 2001) และไฮแลนด์ (Hyland, 2004) โดยได้มีการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .94 และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาการสอนภาษาอังกฤษโดยการหาค่า Index of Congruency (IOC) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงและความ
เหมาะสมในการใช้ภาษา โดยเครื่องมือที่จะสามารถนำามาใช้จริงได้ต้องมีค่าความเที่ยงตรงไม่น้อยกว่า 0.5
2. แบบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำารวจข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนต่อประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่ม
เติมจากแบบสอบถาม นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์นั้นมีจำานวนทั้งหมด 6 คน โดยใช้เกณฑ์การ
คัดเลือกจากคะแนนการตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งได้คัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด จำานวน 3 คน
และต่ำาสุดจำานวน 3 คน เพื่อทำาการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการสัมภาษณ์นักเรียน
หนึ่งคน แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ โดยการใช้ Index of
Congruency (IOC) ซึ่งคำาถามที่จะสามารถนำามาใช้จริงได้ต้องมีค่าความเที่ยงไม่น้อยกว่า 0.5
3. การสังเกตการณ์
การสังเกตพฤติกรรมในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนเป็นการ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจำาวันของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบกับข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย ได้ทำาการจดบันทึกข้อมูลที่พบจากการ
ติดตามสังเกตการณ์นักเรียนจำานวน 3 คนที่คัดเลือกมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ เพื่อดูพฤติกรรมการ
ทำากิจกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เกณฑ์การคัดเลือกมาจากความสะดวกของ
นักเรียน เนื่องจากช่วงเวลาการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์นั้นได้ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งนักเรียนบาง
ส่วนได้กลับภูมิลำาเนาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลกับครอบครัว นักเรียนทั้ง 3 คนนี้ เป็นกลุ่มนักเรียนประจำาที่อยู่
หอพักของทางโรงเรียนในช่วงระยะเวลานี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถติดตามสังเกตการณ์พฤติกรรมการใช้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของแบบสอบถามจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป คำานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
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และการสังเกตการณ์นั้นจะวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และการสังเกตการณ์จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic
Induction)
ผลการวิจัย
1. การทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
ผลการวิจัยที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่า มีเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้นที่นักเรียนเข้าร่วมในระดับความถี่
บ่อยมากคือ การเล่นอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษ ( = 4.42, S.D. = .753) สำาหรับกิจกรรมที่นักเรียนเข้า
ร่วมในความถี่ระดับบ่อย มีจำานวนทั้งหมด 16 กิจกรรม
ตารางที่ 1 การทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
1. เล่นอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. ฟังเพลงภาษาอังกฤษ
3. อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
4. อ่านป้าย ประกาศ หรือป้ายโฆษณา ที่เป็นภาษาอังกฤษ
5. ตั้งค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ
6. พูดภาษาอังกฤษกับคุณครู
7. ตั้งค่าโปรแกรมโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
8. ดูภาพยนตร์แล้วอ่านคำาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
9. แปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
10. เขียนข้อความโต้ตอบภาษาอังกฤษผ่านทางโปรแกรม
ออนไลน์ เช่น MSN Messenger, Facebook, และ
Skype
11. อ่านรายการอาหารทีร่ า้ นอาหารเป็นภาษาอังกฤษ
12. ดูวดิ ทิ ศั น์ ดีวดี ี หรือ วีซดี ี ภาษาอังกฤษ
13. อ่านตำาราหรือบทความทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ
14. ร้องเพลงภาษาอังกฤษ
15. อ่านอีเมล์ทเ่ี ป็นภาษาอังกฤษ
16. พูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติทพ่ี บตามสถานทีต่ า่ งๆและทีไ่ ม่ใช่
ครูของตนเอง
17. เขียนข้อความสัน้ (SMS) เป็นภาษาอังกฤษ

S.D.

ระดับค่าเฉลี่ยของความถี่

4.42
4.07
4.02
3.98
3.98
3.96
3.89
3.80
3.78
3.76

.753
.863
.812
.892
1.097
.999
1.247
1.014
1.020
1.048

บ่อยมาก
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย

3.71
3.67
3.67
3.62
3.62
3.47

.968
.879
.905
1.154
.984
1.079

บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย
บ่อย

3.44

1.099

บ่อย
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นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนอื่น ๆ อีก 25 กิจกรรมที่นักเรียนนิยมใน
การทำาในระดับความถี่ปานกลางถึงระดับน้อย จากการสังเกตพฤติกรรมการทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนนั้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำา ซึ่งตารางการทำากิจกรรมใน
แต่ละวันนั้นได้ถูกกำาหนดไว้แล้วตามตารางกิจกรรมของโรงเรียน ดังนั้น นักเรียนจึงไม่มีตัวเลือกมากมายนักใน
การทำากิจกรรมนอกชั้นเรียนตามความชอบของตน เนื่องจากความจำากัดทางด้านการจัดสรรเวลาซึ่งต้องเป็นไป
ตามระเบียบของหอพักนักเรียนประจำา กิจกรรมการดูภาพยนต์เป็นกิจกรรมที่พบว่า นักเรียนทุกคนมักจะเลือก
ดูภาพยนต์ที่เป็นเสียงในฟิล์ม (soundtrack ) ที่มีการบรรยายภาษาไทยเหมือนกันทุกคน และยังพบว่าระหว่าง
การดูภาพยนตร์นั้น นักเรียนได้มีการพูดตามบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาพยนตร์อีกด้วย
2. ความคิดเห็นและการรับรู้ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน
จากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
ที่มีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษแม้ว่าเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละคนนั้นจะแตก
ต่างกัน โดยนักเรียนมีความเห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนนั้นสามารถนำาไปสู่เรียนรู้ภาษา
อังกฤษด้วยตัวเองได้และส่งผลให้เข้าใจบทเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น ดังเช่นนักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “กิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนช่วยทำาให้เข้าใจบทเรียนด้วยตัวเองได้ พอมาเรียนในห้องก็จะเข้าใจมาก
ขึ้น” อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีความ
สนุกสนาน ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์จริงด้วย แต่ทั้งนี้แล้วการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้น
เรียนขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนเองว่าสนใจในการทำากิจกรรมเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด ดังเช่นที่นักเรียน
คนหนึ่งได้กล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ว่า “กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน)ช่วยได้ถ้านักเรียนคนนั้น
สนใจจริงๆ ขึ้นอยู่กับนักเรียนเป็นหลักเลยผมว่า กิจกรรมที่เค้าสร้างมาพัฒนาได้หมด แต่ว่าอยู่ที่ว่าเค้าสนใจ
หรือเปล่า” กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนบางกิจกรรมถูกมองว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายยามว่าง
ดังที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์นักเรียนคนหนึ่งว่า “เล่นคอร์สเวิร์ด แฮงแมน เกมเศรษฐีฝรั่ง มันได้ทางอ้อม สนุก
ด้วย” แต่บางกิจกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เด่นชัดว่าเพื่อพัฒนาผลการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน จากการ
สัมภาษณ์ของนักเรียนคนหนึ่งซึ่งได้กล่าวว่า “ก็ที่ทำาก็มี เรียนพิเศษ เรียนตอนปิดเทอม เรียนวันละ 1-2
ชั่วโมง เรียนแต่(ภาษา)อังกฤษเลย ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมา แบบอยากเรียนครับ จะได้สอบได้” การสัมภาษณ์
พบอีกว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียน
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่
มีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษพบว่า กิจกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษ ( = 4.40, S.D. = .751)
กิจกรรมการแปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ( = 4.24, S.D. = .743) และ กิจกรรมการพูด
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ภาษาอังกฤษกับคุณครู ( = 4.24, S.D. = .802) เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเห็นว่ามีประสิทธิผลในการพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูงมาก สำาหรับ 40 กิจกรรมที่เหลือนั้น ได้รับการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างว่ามี
ประสิทธิผลในระดับสูง จากการสัมภาษณ์ที่นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ที่
นักเรียนจะแนะนำาให้เพื่อนที่สนใจจะพัฒนาภาษาอังกฤษเข้าร่วมพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะแนะนำากิจกรรมที่
เป็นทักษะการฟังและการอ่าน และเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องมีการเผชิญหน้ากับคนอื่น ตัวอย่างเช่น นักเรียนคน
หนึ่งซึ่งให้สัมภาษณ์ว่า “เล่นคอม นั่งฟังเพลง เล่นเน็ตเปิดดูเว็บไซต์ไปเรื่อยๆ เพลินดี” และนักเรียนอีกหนึ่งคน
ก็ได้มีการตอบบทสัมภาษณ์ในลักษณะที่คล้ายๆกัน ดังนี้ “จะแนะนำาว่าให้อยู่กับภาษาอังกฤษเยอะๆ อ่าน
หนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลงเยอะๆ เป็นภาษาอังกฤษ” ในขณะเดียวกัน จากคำาถามเดียวกันนี้ก็มี
นักเรียนคนหนึ่งและเป็นเพียงคนเดียวที่มีการแนะนำากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทักษะการพูดและมีการติดต่อ
สื่อสารโดยการเผชิญหน้ากับผู้อื่น ดังนี้ “ไปหาหนังสืออ่านแล้วลองใช้พูดคุยกับคนต่างชาติดู ถ้าเป็นตัวเองก็จะ
ทำาวิธีนี้เพราะมันได้ผลดี ถ้าลองใช้จริง” จากการสัมภาษณ์ยังพบอีกว่า เหตุผลในการที่จะไม่เลือกที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามความ
ชอบส่วนบุคคล ซึ่งปรากฏให้เห็นจากคำาสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่
นักเรียนจะไม่เข้าร่วม นักเรียนคนหนึ่งได้ตอบคำาถามนี้ว่า “พูดภาษาอังกฤษกับคนไทย แปลข้อความจาก
อังกฤษเป็นไทย เพราะไม่ชอบ” ในขณะที่นักเรียนอีกคนหนึ่งได้กล่าวว่า “อ่านนิยายภาษาอังกฤษ กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ เพราะเวลาไปเข้าค่ายภาษาอังกฤษแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้ กิจกรรมมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ คน
มันเยอะไป กิจกรรมมันไม่ได้ช่วยเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่ ไปเรียนดีกว่า” แต่เมื่อสัมภาษณ์นักเรียนอีกคน
หนึ่งนั้น กลับพบว่านักเรียนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมทั้ง 43 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ดังนี้
“ส่วนมากชอบหมด เพราะมันไม่ใช่กิจกรรมการเรียน” และมีนักเรียนอีกคนหนึ่งได้กล่าวไว้คล้าย ๆ กันว่า “ไม่มี
ผมคิดว่าผมจะลองทำาทุก ๆ กิจกรรมถ้าผมมีโอกาส”
อภิปรายผล
1. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า นักเรียนทำากิจกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษได้รบั ความ
นิยมสูงสุดในการเข้าร่วม และกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนทีเ่ ป็นกิจกรรมทักษะการฟังและการอ่าน
ได้รบั ความนิยมมากกว่ากิจกรรมทีใ่ ช้ทกั ษะการพูดและการเขียน อีกทัง้ นักเรียนยังรับรูถ้ งึ ประสิทธิผลของกิจกรรม
นอกชัน้ เรียนต่างๆเหล่านีท้ ม่ี ตี อ่ การพัฒนาภาษาอังกฤษว่ามีประสิทธิผลในระดับสูง แต่เหตุผลในการเลือกกิจกรรม
นัน้ ได้แตกต่างกันออกไปตามความชอบส่วนบุคคลและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทีแ่ ตกต่าง
กัน เช่น เพือ่ ความบันเทิง เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเรียนรูภ้ าษาอังกฤษด้วยตัวเองได้ หรือเพื่อพัฒนาผลการเรียน เป็นต้น
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยอื่นๆจำานวนหนึ่งที่ได้มีการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมักจะ ทำากิจกรรมทักษะการฟังและการอ่าน
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มากกว่ากิจกรรมทีใ่ ช้ทกั ษะการพูดและการเขียน (Pickard, 1996 ; Yap, 1998 ; Hyland, 2004 ; Sumonviriya,
2007) พิคาร์ด (Pickard, 1996) ได้ศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียน
ในประเทศเยอรมัน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกทำากิจกรรมทักษะการฟังและการอ่านมากกว่าการเขียนและ
การพูดซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความจำากัดทางโอกาสในการฝึกฝนทักษะการพูดในสภาพแวดล้อมของประเทศ
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทยที่ภาษาอังกฤษนั้นมีสถานะเป็น
ภาษาต่างประเทศและไม่ได้ใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปในสังคมและอาจจะส่งผลกระทบถึงโอกาสของผู้
เรียนภาษาอังกฤษในการฝึกฝนการใช้ภาษา แต่จากการวิจัยของ วาสนา สมสิทธิ (Wasanasomsithi, 1998)
ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง พบว่า มีนักเรียนเพียงจำานวนหนึ่งประมาณ 5 % ชอบทำากิจกรรมการค้นคว้าในศูนย์
การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองโดยใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งความแตกต่างของผลการวิจัยนี้ ในประเด็นของความนิยม
ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น อาจส่งผลมาจากความแตกต่างทางด้าน
ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้ทางภาษาที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองซึ่งอาจจะมีตัวเลือกที่
หลากหลายกว่าทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ ชุห์ และคณะ (Suh et al.,
1999) กล่าวว่า กิจกรรมทุกๆกิจกรรมให้ประสิทธิผลกับนักเรียนแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น
การเลือกทำากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นควรได้รับคำาปรึกษาจากครูผู้สอนถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพใน
การช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากผลวิจัยดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียน เป็นหนึง่ ช่องทางทีส่ ามารถเพิม่ โอกาสในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากในปริบทของชัน้ เรียนและนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษที่
มีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีความน่าสนใจสำาหรับตัวผูเ้ รียนเอง แต่ทง้ั นีค้ รูผสู้ อนควรให้คาำ แนะนำาในการเลือกกิจกรรม
ทีเ่ หมาะสมตามลักษณะความต้องการของนักเรียนแต่ละคนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด เนือ่ งจากกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนแต่ละกิจกรรมนัน้ ไม่ได้ให้ประสิทธิผลกับนักเรียนทุกคนในระดับทีเ่ ท่ากัน
2. การใช้กจิ กรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักเรียนรับรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่
สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนเหล่านี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่นักเรียนสามารถนำาความรู้ที่ได้มาจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย เพราะนักเรียนสามารถ
เตรียมตัวก่อนการเข้าชั้นเรียนได้ด้วยตนเอง ประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนได้รับ
การกล่าวถึงในงานวิจัยของ ชุห์ และคณะ (Suh et. al., 1999) ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การทำา
กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
นอกชั้นเรียนนั้นมีประโยชน์ในการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านี้จะ
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ไม่สามารถแทนทีก่ ารเรียนการสอนตามหลักสูตรในชัน้ เรียนได้ และกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนัน้ ไม่ได้มปี ระสิทธิผล
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเหมือนกันในทุกๆ กิจกรรม นูนาน (Nunan, 1989) ได้สรุปไว้ว่า แหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีอยู่นอกชั้นเรียนนั้นมีส่วนช่วยทำาให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้
อย่างประสบผลสำาเร็จดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้กล่าวไว้อีกว่า การสร้างทักษะความสามารถในการเรียนรู้ และการกระ
ตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้นอกชั้นเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียนนั้น ควรอยู่ภายใต้การแนะนำาที่เหมาะสมของบุคคลที่มีประสบการณ์ เช่น ครู หรือ พ่อ
แม่ เป็นต้น เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักเรียนแต่คนนั้นรับรู้ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษนอกชั้นเรียนแต่ละกิจกรรมที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองต่างกัน
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นีแ้ สดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเล่นอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียน
นิยมเข้าร่วมมากทีส่ ดุ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษนอกชัน้ เรียนในกิจกรรมทักษะการฟัง
และการอ่านมากกว่ากิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับทักษะการเขียนและการพูด เหตุผลในการเลือกทำากิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ก็แตกต่างกันออกไปตามความชอบและความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล ในด้านความคิดเห็นต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกกับการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังรับรู้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมการเรียน
รู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนและประสิทธิผลของกิจกรรมเหล่านั้นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่า
บางกิจกรรมจะไม่ได้รับความนิยมในการเข้าร่วมก็ตามแต่นักเรียนก็ได้รับรู้ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมนั้นใน
ระดับที่สูงเช่นกัน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน สามารถนำามาเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
ควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษา
อังกฤษที่ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นไม่ได้มีประสิทธิผลที่เหมือนกันในนักเรียนแต่ละคน
ดังนั้นครูผู้สอนควรให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการและทักษะ
ที่ต้องการพัฒนาในนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีลักษณะความชอบและความต้องการที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการนำาผลวิจัยไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถนำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนนี้ไปใช้ประกอบการ
สอนตามหลักสูตรในชั้นเรียนปกติได้แต่ควรระมัดระวังและคำานึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มี
ความต้องการ ความสนใจ และทักษะที่ต้องการการพัฒนาต่างกัน รวมถึงการให้คำาแนะนำาในการเลือกกิจกรรม
แก่นักเรียนอีกด้วย
โรงเรียนควรส่งเสริมในการจัดสรรทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อ
ที่นักเรียนจะสามารถค้นคว้าและเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายและแตกต่างจาก
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การเรียนการสอนในห้องเรียนบนพื้นฐานความสนใจของนักเรียนเอง โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมภาษา
อังกฤษเพื่อที่จะผลักดันและขยายโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น รวมถึงจัดให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center หรือ SALC) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้ในบริบทของ
โรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การทำาวิจัยในครั้งนี้ กลุ่มประชากรตัวอย่าง เป็นเพียงกลุ่มนักเรียนจำานวน 45 คนจากหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในการทำาวิจัยครั้งต่อไปควรทำาการศึกษาประชากรในกลุ่มอื่นที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ได้
ข้อมูลการทำากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของกลุ่มประชากรนั้นๆโดยเฉพาะ
2. ควรทดลองการแบ่งประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่แตกต่างออกไป
จากวิธีที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการศึกษาในแง่มุมที่ต่างกันออกไป ซึ่งอาจชี้ให้เห็น
แนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การแบ่ง
ประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนตามวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม หรือลักษณะการ
ปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนนั้นๆ
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