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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเครำะห์รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำร
สอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  
2) ประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  และ 3) ประเมินควำม
เหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด
และประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2  กลุ่มเป้ำหมำยเป็น
ผู้เชี่ยวชำญส ำหรับประเมินควำมเหมำะสม จ ำนวน 9 คน เป็นศึกษำนิเทศก์ 3 คน ครู 3 คน และนักวิชำกำร 3 คน 
โดยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปรญิญำเอกในสำขำด้ำนกำรศึกษำ สำขำวิจัยกำรศึกษำหรือสำขำที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
ผู้มีวิทยฐำนะระดับเช่ียวชำญขึ้นไป เครื่องมือกำรวิจัย ได้แก่ แบบประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบ วิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน   
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 1. ผลกำรสังเครำะห์รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 พบว่ำ รูปแบบกำรสอน
แบบ B-SLIM-TPS โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 นโยบำย แนวคิด ทฤษฎี 
ประกอบด้วย 1) นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 2) นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 3) นโยบำยของโรงเรียนเมืองคง 4) นโยบำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  5) บริบทของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 6) ทฤษฎีกำรเรียนรู้  ส่วนที่ 2 หลักกำร ประกอบด้วย 1) กำรวัดผลและประเมินผล 2) 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 3) กระบวนกำรกลุ่ม 4) กำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  ส่วนที่ 3 กิจกรรมกำร
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM มีขั้นตอนกำรสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผนและเตรียม 
(Planning and Preparation)  ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่ผู้สอนป้อน (Comprehensible Input)  ขั้นที่ 3 ขั้น
กิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake Activity)  ขั้นที่ 4 ขั้นผล (Output) ขั้นที่ 5  ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
2) เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นกำรคิดเดี่ยว (Think) ขั้นกำรคิดคู่ (Pair) ขั้นกำรน ำเสนอ
ผลงำน (Share) และในขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake Activity) ได้บูรณำกำรเทคนิคเพื่อน
คู่คิดเข้ำไปในข้ันนี้  ส่วนท่ี 4 นวัตกรรม ประกอบด้วย 1) สื่อกำรเรียนรู้ 2) วีดิทัศน์  ส่วนที่ 5 ควำมรู้/ทักษะ/ควำม
พึงพอใจ  2. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบ
เพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม 
ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกท่ีสุด โดยค่ำ X = 4.73 และค่ำ S.D. = 0.44  และ 3. ผล
กำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรยีนรูต้ำมรปูแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอน
แบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม 
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ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด X = 4.76  และค่ำ S.D. = 0.43 จำกกำรประเมิน
ผู้วิจัยจะท ำกำรพัฒนำรูปแบบและปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้
พัฒนำต่อไป    
 
ค าส าคัญ:รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM, เพื่อนคู่คิด, วีดิทัศน์, กำรบูรณำกำร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were 1) to synthesize the B-SLIM instructional model by 
integrating Think-Pair-Share technique with video application in Fundamental English 3 for 8th 
grade students  2) to assess the suitability of the B-SLIM instructional model by integrating Think-
to Pair-Share technique with video application in Fundamental English 3 for 8th grade students. 3) 
to assess the suitability Learning Activities of the B-SLIM instructional model by integrating Think-
to Pair-Share technique with video application in Fundamental English 3 for 8th grade students. 
The sample of this study was 9 experts who assessed the model suitability. Of 9 experts, there 
were 3 supervisors, 3 teachers, and 3 scholars. They graduated with doctoral degree in education 
program, educational research or related fields or they were specialists. The research instrument 
was a model fit assessment. Data were analyzed by mean and standard deviation. 
 The results of this research showed as follows : 1. The result of synthesizing the B-SLIM 
model by integrating Think Pair Share with video application in Basic English 3 course for 8th grade 
students consisted if five major elements, namely Section 1. Policies, Concepts, and Theories 
consisting of 1) Office of The Basic Education Commission’s Policy, 2) the Secondary Education 
Service Area Office 31’s Policies, 3) Muangkhong School’s Policies, 4) Foreign Language Learning 
Area (English), 5) English Teachers’ Context under the Secondary Education Service Area Office 
31, 6) Learning Theory; Section 2. Principles consisting of 1) Measurement and Assessment, 2) 
Standard and Indicators , 3) Group Process, 4) Technology Acceptance Model (TAM) ; Section 3. 
Learning Activities consisting of 1)  B-SLIM instructional model with the following instructional 
steps, the first step was Planning and Preparation, the second step was Comprehensible Input, 
the third step was Intake Activity, the fourth step was Output, and the fifth step was Evaluation, 
2) Think-Pair-Share consists of three steps as follows: Think, Pair, Share and in the third step, 
Think Pair Share was integrated with intake activity; Section 4. Innovation consisting of 1) Learning 
Media 2) Video application ; and Section 5. Knowledge /Skills/Satisfaction. 2. The result of 
assessing the suitability of the B-SLIM instructional model by integrating Think-Pair-Share-
technique with video application in Fundamental English 3 for 8th grade students indicated that 
overall experts’ opinions toward the model suitability was at the highest level ( X = 4.73 and 
S.D. = 0.44). and 3. The result of assessing the suitability Learning Activities of the B-SLIM 
instructional model by integrating Think-Pair-Share-technique with video application in 
Fundamental English 3 for 8th grade students indicated that overall experts’ opinions toward the 
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model suitability was at the highest level ( X = 4.76 and S.D. = 0.43). The researcher will develop 
and improve the efficiency and to be the guideline for managing further.     
Keywords: the B-SLIM Instructional Model, Think-Pair-Share technique, Video Application, 
Integrating 
  

บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน  กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวัน  
เนื่องจำกเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำร กำรศึกษำ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและมุมมอง
ของสังคมโลกน ำมำซึ่งมิตรไมตรีและควำมร่วมมือกับประเทศต่ำง ๆ ช่วยกันพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเข้ำใจตนเองและ
ผู้อื่นดีขึ้น จึงได้มีกำรก ำหนด ให้มีกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในหลักสูตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ จนถึงระดับ
มัธยมศึกษำ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสมทั้งทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ซึ่งทักษะทั้ง 4 ล้วนมีควำมส ำคัญเท่ำ ๆ กัน ใน
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 [1] ได้ก ำหนดภำษำอังกฤษอยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ  สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรในสถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ แสวงหำควำมรู้ ประกอบอำชีพ และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  รวมทั้งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องรำวและ
วัฒนธรรมอันหลำกหลำยของประชำคมโลก และสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์  กระทรวงศึกษำได้ก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้เรียนรู้และฝึกฝน
กำรใช้ภำษำอังกฤษ  จนเกิดทักษะและควำมสำมำรถในระดับสื่อสำรได้อย่ำงคล่องแคล่ว อันจะน ำไปสู่กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับประเทศจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีต้องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียน
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำถึงองค์ควำมรู้และก้ำวทันโลก   
 แต่อย่ำงไรก็ตำมผลลัพธ์ที่ได้จำกประเมินโดยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ) ภำษำอังกฤษ
กลับยังคงอยู่ในกลุ่มวิชำที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด (23.98) และจำกกำรำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน O-
NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ  ระดับประเทศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีค่ำเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 30.62  ระดับจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 28.97 และระดับโรงเรียนของโรงเรียนเมืองคงมีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 28.17 [2] จำกข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักเรียนยังไม่เป็นท่ี
น่ำพอใจ  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำวิธีกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ  ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรส ำรวจบริบท  ควำมคิดเห็น และควำมต้องกำรของครูผู้สอนภำษำอังกฤษสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 พบว่ำ ผู้เรียนขำดทกัษะกำรฟัง พูด อ่ำน  และเขียนภำษำอังกฤษ 
และผู้เรียนขำดทักษะในกำรสื่อสำรทำงภำษำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมรู้สึก และควำมคิดเห็นโดยใช้
เทคโนโลยี  ดังนั้นจึงส่งผลให้นักเรียนไมป่ระสบผลส ำเร็จในกำรเรียนไม่สำมำรถสื่อควำมหมำยทำงภำษำทั้ง 4 ทักษะ 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรน ำรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM ซึ่งเป็นรูปแบบกำรสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะ กำรสื่อสำรผ่ำนกำรท ำกิจกรรมในช้ันเรียนที่หลำกหลำย มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ
พื้นฐำนแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนเมืองคง ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยใช้รูปแบบกำรสอน
แบบ B-SLIM (Bilash’s Second Language Instructional Model) [3]  เป็นรูปแบบกำรสอนที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคนในชุมชนให้สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้กำรจัดกำรเรียนภำษำอังกฤษตำมแนวกำรสอนที่
เน้นกำรสื่อควำมหมำยด้ำนทักษะตำ่ง ๆ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน กำรออกแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนและก ำหนด
ขั้นตอนกิจกรรมกำรเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนกำรรับรู้ ภำษำของนักเรียน ซึ่งเริ่มจำกทักษะกำรฟัง กำรพูด กำร
อ่ำน และกำรเขียน แล้วน ำมำจัดล ำดับขั้นตอนของกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม  โดยกำรเน้นให้ปัจจัยตัวป้อนที่มี
ควำมหมำยเข้ำใจได้และอยู่บนควำมรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะประสบผลส ำเร็จดังที่คำดหมำยได้ หำกครู
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เข้ำใจวิธีกำรจัดกำรปัจจัยตัวป้อน (Input) เตรียมสื่ออุปกรณ์และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้ำใจและจ ำบทเรียน โดย
กำรให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่หลำกหลำย เช่น กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม  ในกำรฝึกกิจกรรม
นักเรียนได้ฝึกทักษะทำงภำษำทั้ง 4 ทักษะ คือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน  
 ในขณะเดียวกันกำรเรียนภำษำอังกฤษจ ำเป็นต้องมีเพื่อนส ำหรับกำรสนทนำเพื่อฝึกทักษะภำษำเพื่อกำร
สื่อสำร เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือที่จะส่งเสริมให้กำรเรียนรู้ภำษำเพื่ อกำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
เทคนิคกำรเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด Think-Pair-Share เทคนิคนี้ค้นพบโดย Frank Lyman [4]  แห่งมหำวิทยำลัยแมรี่
แลนด์ เป็นเทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบ่งผู้เรียนออกเป็นคู่ ๆ โดยมีรูปแบบขั้นตอน  คือ ครูจะตั้งค ำถำมให้
นักเรียนคิดและตอบ จำกน้ันนักเรียนจับคู่กันเพ่ือแสดงควำมคิดเห็นต่อค ำถำมของครู ขั้นตอน Think เป็นขั้นตอนที่
ให้เวลำนักเรียนคิดและใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ตนคิดมีคิดหำค ำตอบหลังจำกได้ฟังค ำถำมจำกครู  และเปิดโอกำส
ให้แต่ละคนจัดระเบียบรวบรวมควำมคิดของตน ส่วนขั้นตอน Pair ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน และขั้นตอน Share 
นักเรียนจะสะท้อนควำมคิดของตนให้เพื่อนทรำบจะกระตุ้นให้นักเรียนเปรียบเทียบควำมคิดของตนกับคู่ และฝึกให้
นักเรียนเคำรพต่อควำมคิดเห็นของเพื่อนด้วย 
 วีดิทัศน์เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหน่ึงสำมำรถน ำวีดิทัศน์มำเป็นสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอนวีดิทัศน์
ยังสำมำรถให้ควำมรู้ที่ไม่สำมำรถเรียนในช้ันเรียนได้ สอดคล้องกับณัฐพัชร  สำยเสนำ [5] กล่ำวว่ำ วีดิทัศน์เป็นสื่อที่
เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจำกสภำพที่เป็นจริง ชัดเจน รวดเร็ว 
และเกิดควำมรู้สึกท่ีดีสนุกกับกำรเรียน จำกกำรที่วีดิทัศน์เข้ำมำมีบทบำทในวงกำรศึกษำ จึงมีกำรน ำวีดิทัศน์มำใช้ใน
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
 ดังนั้นจำกสภำพปัญหำและควำมส ำคัญของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM เทคนิคเพื่อนคู่คิดและวีดิทัศน์ 
ผู้วิจัยในฐำนะครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษจึงมีควำมสนใจที่จะพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้แบบ B-SLIM เพื่อพัฒนำด้ำน
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน และทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำรของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เพื่อเป็นแนวทำง
และข้อสนเทศในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับธรรมชำติและพัฒนำกำรของผู้เรียนยิ่งข้ึน 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อสังเครำะห์รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
 1.2 เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อน
คู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2    
 1.3 เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  B-SLIM โดยบูรณำกำร
เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 2            
         
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ธูปทอง  กว้ำงสวำสดิ์ [6] ได้กล่ำวถึงขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM ม ี5 ขั้น ดังนี้ 
   1. ขั้นวำงแผนและเตรียม (Planning and preparation)  
   2. ขั้นท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่ป้อน (Comprehensible input) Bilash ได้จ ำแนกตัวป้อนด้ำนควำมรู้
ออกเป็น 9 ชนิด ดังนี้ 1) กำรรับรู้ภำษำ (Language awareness) 2) กำรออกเสียง (Pronunciation) 3) ศัพท์ 
(Vocabulary) 4) ไวยำกรณ์ (Grammar) 5) สถำนกำรณ์และควำมคลอ่งแคล่ว (Situation/Fluency) 6) วัฒนธรรม 
(Culture) 7) กลวิธีกำรเรียนรู้ (Learning strategy)  8) ทัศนคติ (Attitude)  9) ทักษะ (Skill)  
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   3. ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake activity)  
   4. ขั้นผล (Output)  
   5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)  
 มนต์ชัย  เทียนทอง [7] ได้กล่ำวไว้ว่ำลักษณะส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ Think-Pair-Share    
กำรคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
   1. Think หมำยถึง กำรท้ำทำยให้ผู้เรียนคิดและไตร่ตรองจำกค ำถำมแบบปลำยเปิดหรือกำรเฝ้ำ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  
   2. Pair หมำยถึง กำรจัดให้ผู้เรียนจับคู่กันเป็นคู่  ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน        
ในประเด็นปัญหำที่ก ำหนดไว้เพื่อร่วมกันค้นหำข้อสรุปหรือตอบค ำถำมที่ต้องกำร ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้อย่อย คือ 
ขั้นตอนกำรน ำเข้ำสู่บทเรียน ขั้นตอนกำรศึกษำเนื้อหำบทเรียน ขั้นตอนกำรทดสอบควำมส ำเร็จในกำรเรียน และ
ขั้นตอนกำรประเมินผลควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน     
   3. Share หมำยถึง กำรสลำยจำกกำรจับกลุ่มกันเป็นคู่ ๆ แล้วสรุปผลกำรค้นหำค ำตอบร่วมกันทั้งชั้น  
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ สรุปและอภิปรำยผลกำรค้นพบกำรเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share)     
เป็นเทคนิคที่ครูตั้งค ำถำมให้นักเรียนช่วยกันหำค ำตอบ คิดคนเดียว คิดกับเพื่อนเป็นกลุ่ม แล้วน ำเสนอควำมคิดได้
อย่ำงอิสระ เช่น กำรน ำเสนอด้วยกำรพูด หรือน ำเสนอเป็น Concept 
  วัชรินทร์  อุปัชฌำย์ [8} ที่ได้ท ำกำรศึกษำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ หน่วยกำรเรียนรู้ Travel 
and weather ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 5 จำกกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ B-SLIM ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ หน่วยกำรเรียนรู้ Travel and weather ของนักเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ B-SLIM ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 14.57 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 29.46 ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หลังเรียน
สูงกว่ำร้อยละ 70 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
  ปวีณำ  บุตรวงศ์ [9] ที่ได้ท ำกำรศึกษำผลกำรเรียนรู้ค ำศัพท์และควำมคงทนในกำรจ ำค ำศัพท์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประสิทธิภำพของ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  คือ 80/80 นักเรียนมี
คะแนนควำมสำมำรถเรียนรู้ค ำศัพท์สูงกว่ำก่อนเรียนโดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดที่ 36.22/80.44 
นักเรียนมีคะแนนทดสอบเรียนรู้ค ำศัพท์หลังจำกเรียนรู้โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผ่ำนไป 2 สัปดำห์
สูงกว่ำทดสอบหลังเรียนทันทีที่ 80.44/81.00 นักเรียนมีควำมพึงพอใจหลังจำกเรียนรู้ค ำศัพท์โดยใช้กลวิธีลินซ์
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.81 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.68  
  ณัฐพัชร  สำยเสนำ [5] ได้ศึกษำเรื่องกำรใช้วีดิทัศน์ของคริสโตเฟอร์ไรท์เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษของนักศึกษำปีท่ี 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ผลกำรวิจัยพบว่ำ คะแนนควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำรหลังเรียนของนักศึกษำที่เรียนโดยใช้วีดิทัศน์ของคริสโตเฟอร์ไรท์สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 ผลกำรเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษำที่เรียนโดยใช้วีดิทัศน์ของคริสโตเฟอร์ไรท์ สูงกว่ำคะแนนหลัง
เรียนของนักศึกษำท่ีเรียนโดยวิธีปกติ อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
 1.1 แบบประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบ
เพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2   
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 1.2 แบบประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ  B-SLIM โดยบูรณำกำร
เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3   ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปทีี่ 2   
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เช่ียวชำญ ส ำหรับกำรประเมินควำมเหมำะสม จ ำนวน 9 คน ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ 3 คน ครู 3 คน และ
นักวิชำกำร 3 คน โดยเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกในสำขำด้ำนกำรศึกษำ สำขำวิจัยกำรศึกษำหรือสำขำ
ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีวิทยฐำนะระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป โดยเป็นครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนภำษำอังกฤษ  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 สอบถำมควำมคิดเห็นครูผู้สอนภำษำอังกฤษต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 จ ำนวน 90 คน 
 3.3 สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นศึกษำนิเทศก์ 3 คน ครู 3 คน และนักวิชำกำร 3 คน รวม 9 คน โดยเป็น
ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนภำษำอังกฤษ  เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
กำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2   
 3.4 ร่ำงรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ 
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2   
 3.5 ประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด
และประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  โดยผู้เช่ียวชำญ
จ ำนวน 9 คน    
 3.6 ร่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด
และประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2   
 3.7 ประเมินควำมเหมำะสมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำร
สอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3   ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 
2  โดยผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 9 คน      
 3.8 สรุปผล 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 สถิติส ำหรับกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่พัฒนำ  ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) โดยมีเกณฑ์กำรแปลผล [10] ดังนี ้   
                  ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 – 5.00 หมำยควำมว่ำ ระดับมำกท่ีสุด    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 – 4.50 หมำยควำมว่ำ ระดับมำก    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.51 – 3.50 หมำยควำมว่ำ ระดับปำนกลำง    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.51 – 2.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อย    
    ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.01 – 1.50 หมำยควำมว่ำ ระดับน้อยที่สุด    
 

ผลการวิจัย 
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 กำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีผลกำรด ำเนินกำร 
ดังนี ้
 
1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิ
ทัศน์  ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรวิจัย มีผลกำรวิเครำะห์รูปแบบ ดังแสดงในภำพที่ 1  

 
ภาพที1่ รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM-TPS โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้       วีดิ
ทัศน์  ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
   
 จำกรูปที่ 1 รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM-TPS โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 5 ส่วน
หลัก คือ   
  ส่วนท่ี 1 นโยบำย แนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย 1) นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 2) นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 3) นโยบำยของโรงเรียนเมืองคง 4) 
นโยบำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ )  5) บริบทของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 6) ทฤษฎีกำรเรียนรู้  
   ส่วนท่ี 2 หลักกำร ประกอบด้วย  
    1) กำรวัดผลและประเมินผล เป็นกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 วัดด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ  
    2) มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวดั ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
         (1) ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำช้ีแจงและอธิบำยง่ำย ๆ ที่ฟังและอ่ำน 
     (2) ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อควำมให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ   
ที่อ่ำน 
     (3) ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจควำมส ำคัญบอกรำยละเอียดสนับสนุน (supporting detail) 
และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่ำน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่ำงง่ำย ๆ ประกอบ 
     (4) ต 1.2 ม.2/1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัวและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม   
     (5) ต 1.2 ม.2/2 ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำช้ีแจง และค ำอธิบำยตำมสถำนกำรณ์ 
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     (6) ต 1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำรเสนอและให้ควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธ
กำรให้ควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
     (7) ต 1.2 ม.2/5 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยำย และแสดงควำมคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ กิจกรรมและประสบกำรณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสม    
     (8) ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จำก         
กำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม 
     (9) ต 2.1 ม.2/1 ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะสมกับบุคคลและโอกำสตำมมำรยำท
สังคม และวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 
     (10) ต 4.1 ม.2/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถำนศึกษำ และชุมชน    
    3) กระบวนกำรกลุ่มเป็นแบบเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นกำรคิดเดี่ยว (Think) ขั้นกำรคิดคู่ (Pair)  
ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน (Share) 
    4) กำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป็นกำรเผยแพร่รูปแบบกำรสอน ประกอบด้วย กำรรับรู้ถึงประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) และกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้ (Perceived Ease of Use)  
   ส่วนที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM มีขั้นตอนกำรสอน ดังนี้    
ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผนและเตรียม (Planning and Preparation) ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่ผู้สอนป้อน 
(Comprehensible Input) ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake Activity)  ขั้นที่ 4 ขั้นผล 
(Output) ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 2) เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นกำรคิด
เดี่ยว (Think) ขั้นกำรคิดคู่ (Pair) ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน (Share) และในขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก 
(Intake Activity) ได้บูรณำกำรเทคนิคเพื่อนคู่คิดเข้ำไปในข้ันนี ้
   ส่วนท่ี 4 นวัตกรรม ประกอบด้วย 1) สื่อกำรเรียนรู้ 2) วีดิทัศน์  
   ส่วนท่ี 5 ควำมรู้/ทักษะ/ควำมพึงพอใจ ควำมรู้เป็นกำรวดัผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรยีน และหลังเรียน  ทักษะเป็นกำรวัดทักษะกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร และควำมพึงพอใจในกิจกรรม 
 
2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของรูปแบบการสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณา
การเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคูค่ิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  
 ผู้วิจัยน ำรปูแบบท่ีสังเครำะห์ขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 9 คน เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของรปูแบบ
กำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คดิและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวชิำ
ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 ส ำหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 แสดงดังตำรำงที่ 1 

ตารางที่ 1  ควำมคิดเห็นผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อควำมเหมำะสมของรูปแบบฯ   

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบ    
    1.1 รูปแบบที่ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ 4.78 0.44 มำกที่สุด 
    1.2 องค์ประกอบด้ำนกรอบนโยบำย  แนวคิด ทฤษฎี 4.56 0.52 มำกที่สุด 
    1.3 องค์ประกอบด้ำนหลักกำร 4.78 0.44 มำกที่สุด 
    1.4 องค์ประกอบด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.67 0.50 มำกที่สุด 
    1.5 องค์ประกอบด้ำนนวัตกรรม 4.56 0.52 มำกที่สุด 
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รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

    1.6 องค์ประกอบด้ำนควำมรู้/ทักษะ/ควำมพึงพอใจ 4.78 0.44 มำกที่สุด 
รวม 4.69 0.47 มำกที่สุด 

2. ความเหมาะสมขององค์ประกอบกรอบนโยบาย  แนวคิด ทฤษฎี 
    2.1 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 4.89 0.33 มำกที่สุด 
    2.2 นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 31 4.67 0.50 มำกที่สุด 
    2.3 นโยบำยของโรงเรียนเมืองคง 4.67 0.50 มำกที่สุด 
    2.4 นโยบำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ (อังกฤษ) 4.67 0.50 มำกที่สุด 
    2.5 บริบทของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 31 

4.67 0.50 มำกที่สุด 

    2.6 ทฤษฏกีำรเรียนรู ้ 4.78 0.44 มำกที่สุด 
รวม 4.72 0.45 มำกที่สุด 

3. ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักการ    
    3.1 ควำมเหมำะสมของกำรวัดผลและประเมินผล   4.74 0.45 มำกที่สุด 
      3.1.1 ควำมรู้ 4.67 0.50 มำกที่สุด 
      3.1.2 ทักษะ 4.67 0.50 มำกที่สุด 
      3.1.3 เจตคติ 4.89 0.33 มำกที่สุด 
    3.2 ควำมเหมำะสมของมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 4.79 0.41 มำกที่สุด 
       3.2.1 ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตำมค ำขอร้อง ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจงและอธิบำยง่ำย 
ๆ ที่ฟังและอำ่น 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.2 ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและขอ้ควำมให้สัมพันธก์ับสื่อที่ไมใ่ช่
ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆทีอ่่ำน 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.3 ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวขอ้เรื่อง ใจควำมส ำคัญบอกรำยละเอียดสนับสนุน 
(supporting detail) และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่ฟังและอ่ำน พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอยำ่งง่ำย ๆ ประกอบ 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.4 ต 1.2 ม.2/1 สนทนำแลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่วกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกล้
ตัว และสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงเหมำะสม   

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.5 ต 1.2 ม.2/2 ใช้ค ำขอร้อง ให้ค ำแนะน ำ ค ำชี้แจง และค ำอธิบำยตำม
สถำนกำรณ์ 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.6 ต 1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงควำมต้องกำรเสนอและให้ควำม
ช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธกำรให้ควำมช่วยเหลอืในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำง
เหมำะสม 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.7 ต 1.2 ม.2/5 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลบรรยำย และแสดงควำม
คิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่ำง ๆ กจิกรรมและประสบกำรณ์ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบอย่ำงเหมำะสม    

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.8 ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนสรุปใจควำมส ำคัญ/แก่นสำระ หวัข้อเร่ือง 
(topic) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์เรื่อง/ข่ำว/เหตุกำรณ์ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.9 ต 2.1 ม.2/1 ใช้ภำษำ น้ ำเสียง และกิรยิำท่ำทำงเหมำะสมกบับุคคล
และโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ 

4.78 0.44 มำกที่สุด 

       3.2.10 ต 4.1 ม.2/1 ใช้ภำษำสื่อสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองที่
เกิดขึ้นในห้องเรียน สถำนศึกษำ และชุมชน    

4.89 0.33 มำกที่สุด 

    3.3 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรกลุ่ม 4.74 0.45 มำกที่สุด 
      3.1 ขั้นกำรคิดเดี่ยว (Think) 4.78 0.44 มำกที่สุด 
      3.2 ขั้นกำรคิดคู่ (Pair) 4.78 0.44 มำกที่สุด 
      3.3 ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน (Share) 4.67 0.50 มำกที่สุด 
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    3.4 ควำมเหมำะสมของกำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 4.72 o.46 มำกที่สุด 
      3.4.1 กำรรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)  4.67 0.50 มำกที่สุด 
      3.4.2 กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้ (Perceived Ease of Use) 4.78 0.44 มำกที่สุด 

รวม 4.77 0.43 มำกที่สุด 
4. ความเหมาะสมขององค์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู ้
    4.1 B-SLIM 4.62 0.49 มำกที่สุด 
      4.1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผนและเตรียม   4.67 0.50 มำกที่สุด 
      4.1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจตวัป้อน  4.67 0.50 มำกที่สุด 
      4.1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและ   ฝึกทกัษะ  4.67 0.50 มำกที่สุด 
      4.1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นผล 4.56 0.52 มำกที่สุด 
      4.1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 4.56 0.52 มำกที่สุด 
    4.2 TPS 4.74 0.45 มำกที่สุด 
       4.2.1 ขั้นกำรคิดเดี่ยว (Think) 4.67 0.50 มำกที่สุด 
       4.2.2 ขั้นกำรคิดคู่ (Pair) 4.78 0.44 มำกที่สุด 
       4.2.3 ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน (Share) 4.78 0.44 มำกที่สุด 

รวม 4.67 0.47 มำกที่สุด 
5. ความเหมาะสมด้านนวัตกรรม     
    5.1 สื่อกำรเรียนรู้ ได้แก่ ใบควำมรู้ ใบงำน 4.67 0.50 มำกที่สุด 
    5.2 วีดิทัศน์ 4.83 0.38 มำกที่สุด 
      5.2.1 กำรประยกุต์ใช้วีดิทัศน์ในขั้นท ำควำมเข้ำใจ   ตัวป้อน 4.89 0.33 มำกที่สุด 
     5.2.2 กำรประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ในขั้นกิจกรรมเพื่อ  ควำมเขำ้ใจและฝกึทักษะ 4.78 0.44 มำกที่สุด 

รวม 4.76 0.43 มำกที่สุด 
6. ความเหมาะสมด้านความรู้/ทักษะ/ความพึงพอใจ    
    6.1 วัดผลและประเมินผลควำมรูก้่อนเรียน ระหวำ่งเรียน และหลังเรียน   4.67 0.50 มำกที่สุด 
    6.2 ประเมินทักษะกำรใช้ภำษำเพื่อกำรส่ือสำร 4.78 0.44 มำกที่สุด 
    6.3 ประเมินควำมพึงพอใจในกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.78 0.44 มำกที่สุด 

รวม 4.74 0.45 มำกที่สุด 
โดยรวม 4.73 0.44 มากที่สุด 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอน ผู้เช่ียวชำญมีควำม
คิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกท่ีสุด  โดยค่ำ X = 4.73  และค่ำ S.D. = 0.44   เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ 
 ด้ำนรูปแบบ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด โดยค่ำ X = 4.69  และค่ำ S.D. 
= 0.47 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกที่สุดทุกข้อ  โดยค่ำ X มีค่ำ
ระหว่ำง 4.56-4.78  และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.44-0.52          
 ด้ำนองค์ประกอบกรอบนโยบำย แนวคิด ทฤษฎี ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำก
ที่สุด โดยค่ำ X = 4.72  และค่ำ S.D. = 0.45  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับ
เหมำะสมมำกท่ีสุดทุกข้อ โดยค่ำ X มีค่ำระหว่ำง 4.67-4.89  และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.33-0.50   
     ด้ำนองค์ประกอบหลักกำร ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด  โดยค่ำ X = 
4.77  และค่ำ S.D. = 0.43  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกที่สุดทุกข้อ 
โดยค่ำ X มีค่ำระหว่ำง 4.67-4.89  และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.33-0.50   
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     ด้ำนองค์ประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด โดยค่ำ 
X = 4.67  และค่ำ S.D. = 0.47  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกที่สุด

ทุกข้อ โดยค่ำ X มีค่ำระหว่ำง 4.56-4.78 และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.44-0.52  
     ด้ำนนวัตกรรม ผูเ้ชี่ยวชำญมีควำมเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกท่ีสุด โดยค่ำ X = 4.76  และคำ่ S.D. 
= 0.43  เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกท่ีสดุทุกข้อ โดยค่ำ X มีค่ำ
ระหว่ำง 4.67-4.89 และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.33-0.50 
     ด้ำนควำมรู/้ทักษะ/ควำมพึงพอใจ  ผู้เช่ียวชำญมีควำมคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกท่ีสดุ โดยค่ำ 
X = 4.74  และค่ำ S.D. = 0.45  เมือ่พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคดิเห็นในระดับเหมำะสมมำกท่ีสดุ

ทุกข้อ โดยคำ่ X มีค่ำระหว่ำง 4.67-4.78 และค่ำ S.D. มีค่ำระหว่ำง 0.44-0.50 
 
3.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบ
เพ่ือนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             

 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำร
สอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  
ตำมองค์ประกอบของปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ปัจจัยกระบวนกำร (Process)  และปัจจัยผลลัพธ์ (Output) ดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรูต้ำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ

ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
  จำกรูปที่ 2 กิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบ
เพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2   
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันวำงแผนและกำรเตรียม เป็นขั้นที่ครูเตรียมสื่อและกิจกรรมกำรเรียนรู้
ซึ่งเตรียมนอกห้องเรียน  ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจตัวป้อนและควำมรู้ใหม่ นักเรียนศึกษำวีดิทัศน์และใบควำมรู้เกิด
ควำมสนใจและมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนเนื้อหำใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึกทักษะ นักเรียนและเพื่อน
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คู่คิดร่วมกันศึกษำวีดิทัศน์ ท ำใบงำน นักเรียนและเพื่อนคู่คิดจะได้ทักษะทำงภำษำ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) 
Intake-Getting it 1-3 และ 2) Intake-Using it 4-5  ขั้นที่ 4 ขั้นผล ประเมินทักษะภำษำเพื่อกำรสื่อสำร ขั้นที่ 5 
ขั้นประเมินผล เป็นกำรประเมินพฤติกรรมกำรท ำงำนของนักเรียนกับเพื่อนคู่คิด 
 
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
แบบ B-SLIM โดยบูรณาการเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 3  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

  ผู้วิจัยน ำกิจกรรมกำรเรยีนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 9 คน เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรม
กำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ 
ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 มีผลกำรวิเครำะห์ ดังตำรำงที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ควำมคิดเห็นผู้เช่ียวชำญที่มีต่อควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 

ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรยีนรู้    
    1. ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผนและเตรียม  
      เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ครูเตรียมเน้ือหำ  
สื่อกำรเรียนรู้ กจิกรรมกำรเรียนรู ้   

4.78 0.44 มำกที่สุด 

    2. ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจตัวป้อน     
      1) ควำมเหมำะสมของวีดิทัศน์ ใบควำมรู้   4.67 0.50 มำกที่สุด 
      2) ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ภำยใน 4.78 0.44 มำกที่สุด 
      3) ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.78 0.44 มำกที่สุด 

รวม 4.74 0.45 มำกที่สุด 
    3. ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึกทักษะ     
      3.1 ขั้น Intake-Getting it 1-3 4.81 0.40 มำกที่สุด 
        1) ควำมเหมำะสมของวีดิทัศน์ ใบควำมรู้  ใบงำน 4.78 0.44 มำกที่สุด 
        2) ควำมเหมำะสมกำรบูรณำกำรของกระบวนกำรจัดกจิกรรมเรียนรู้
ภำยใน 

4.89 0.33 มำกที่สุด 

        3) ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.78 0.44 มำกที่สุด 
     3.2 ขั้น Intake-Using it 4-5 4.85 0.36 มำกที่สุด 
        1) ควำมควำมเหมำะสมของใบงำน 4.78 0.44 มำกที่สุด 
        2) ควำมควำมเหมำะสมกำรบูรณำกำรของกระบวนกำรจัดกจิกรรม
เรียนรู้ภำยใน 

4.89 0.33 มำกที่สุด 

        3) ควำมควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.89 0.33 มำกที่สุด 
รวม 4.83 0.38 มำกที่สุด 

    4. ขั้นที่ 4 ขั้นผล    
        1) ควำมเหมำะสมของแบบประเมินทักษะเพื่อกำรส่ือสำร 4.78 0.44 มำกที่สุด 
        2) ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.67 0.50 มำกที่สุด 
        3) ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.67 0.50 มำกที่สุด 

รวม 4.70 0.47 มำกที่สุด 
    5. ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล    
        1) ควำมเหมำะสมของแบบประเมินพฤติกรรม 4.67 0.50 มำกที่สุด 
        2) ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ 4.78 0.44 มำกที่สุด 
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        3) ควำมเหมำะสมของผลลัพธ ์ 4.67 0.50 มำกที่สุด 
รวม 4.70 0.47 มำกที่สุด 

โดยรวม 4.76 0.43 มำกที่สุด 
  
 จำกตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำ ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชำญมคีวำม
คิดเห็นโดยรวมในระดับเหมำะสมมำกที่สุด  โดยค่ำ X = 4.76  และคำ่ S.D. = 0.43 เมื่อพิจำรณำรำยขอ้พบว่ำ 
ผู้เชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกที่สุดทุกข้อ โดยค่ำ X มีค่ำระหว่ำง 4.67-4.89 และค่ำ S.D. มีค่ำ
ระหว่ำง 0.33-0.50 กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผูเ้ชี่ยวชำญมีควำมคิดเห็นในระดับเหมำะสมมำกที่สดุ ได้แก่ ขั้นที่ 3 ขั้น
กิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึกทักษะ โดยค่ำ X = 4.83  และค่ำ S.D. = 0.38    
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลกำรสังเครำะห์รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและ
ประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  ประกอบด้วย 5 ส่วน
หลัก คือ ส่วนที่ 1 นโยบำย แนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย 1) นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 2) นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 3) นโยบำยของโรงเรียนเมืองคง 4) 
นโยบำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  5) บริบทของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 6) ทฤษฎีกำรเรียนรู้  ส่วนที่ 2 หลักกำร ประกอบด้วย 1) กำร
วัดผลและประเมินผล 2) มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด 3) กระบวนกำรกลุ่ม 4) กำรยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  
ส่วนที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) รูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM มีขั้นตอนกำรสอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
วำงแผนและเตรียม (Planning and Preparation)  ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจสิ่งที่ผู้สอนป้อน (Comprehensible 
Input)  ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake Activity)  ขั้นที่ 4 ขั้นผล (Output) ขั้นที่ 5  ขั้น
ประเมินผล (Evaluation) 2) เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิด มี 3 ขั้นตอนดังน้ี ข้ันกำรคิดเดี่ยว (Think) ขั้นกำรคิดคู่ 
(Pair) ขั้นกำรน ำเสนอผลงำน (Share) และในขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำมเข้ำใจและฝึก (Intake Activity) ได้
บูรณำกำรเทคนิคเพื่อนคู่คิดเข้ำไปในข้ันนี้  ส่วนท่ี 4 นวัตกรรม ประกอบด้วย 1) สื่อกำรเรียนรู้ 2) วีดิทัศน์  ส่วนที่ 5 
ควำมรู้/ทักษะ/ควำมพึงพอใจ ผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องกับรูปแบบกำรสอนของบุษรำ ลำยทอง [11] ได้พัฒนำรูปแบบ
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ หน่วยวัฒนธรรมในอำเซียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐำน 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนกำรสอน
ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นเตรียมกำรอ่ำน (Pre-reading) ขั้นระหว่ำงกำรอ่ำน (While-reading) ขั้นหลังกำรอ่ำน 
(Post-reading) และขั้นสรุป (Conclusion) 4) ระบบสังคม 5) หลักกำรตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน และ
สอดคล้องกับอำรีย์ ปรีดีกุล [12] ได้วิจัยเรื่องกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้หลักกำรสอนน้อยเรียนมำก 
TLLM เป็นฐำนเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรในประชำคม ASEAN ส ำหรับนักศึกษำ
อุดมศึกษำ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักกำร 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหำ 4) กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ 5) กำรวัดและประเมินผล 
 2.  ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบ
เพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ที่
สังเครำะห์ขึ้น พบว่ำ ผู้เช่ียวชำญมีควำมเห็นต่อควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสอนแบบ  B-SLIM โดยบูรณำกำร
เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้อำจเนื่องมำจำกรูปแบบที่ได้สังเครำะห์ขึ้น 
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่ 1 นโยบำย แนวคิด ทฤษฎี ส่วนที่ 2 หลักกำร ส่วนที่ 3 กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ส่วนที่ 4 นวัตกรรม ส่วนที่ 5 ควำมรู้/ทักษะ/ควำมพึงพอใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ครบสำมำรถน ำไปเป็นกรอบใน
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กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นผลมำจำกที่ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนตำมล ำดับ ได้แก่ 1) ศึกษำ
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ส ำรวจบริบท ควำมต้องกำร  แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ 3) สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ร่ำงรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบ
เพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 และ 5) 
ประเมินควำมเหมำะสมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำรเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้
วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3   ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2 ผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องกับ บุษรำ 
ลำยทอง [11] ได้พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ หน่วยวัฒนธรรมในอำเซียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  2 ผลกำรวิ
จับพบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำกที่สุด และสอดคล้องกับอำรีย์ ปรีดีกุล 
[12] ได้วิจัยเรื่องกำรพัฒนำรูปแบบ        กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้หลักกำรสอนน้อยเรียนมำก TLLM เป็นฐำนเพื่อ
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำรในประชำคม ASEAN ส ำหรับนักศึกษำอุดมศึกษำ ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยำชำญที่มีต่อรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่พัฒนำขึ้นมีคุณภำพอยู่ในระดับดี    
 3. ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบกำรสอนแบบ B-SLIM โดยบูรณำกำร
เทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดและประยุกต์ใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3  ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 2  พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นตอ่ควำมเหมำะสมของกิจกรรมกำรเรียนรู ้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมำกท่ีสุด เหตุที่เป็นเช่นนี้อำจเนื่องมำจำกผลกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 1 ข้ันวำงแผนและกำรเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นท ำควำมเข้ำใจตัวป้อนและควำมรู้ใหม่ ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมเพื่อควำม
เข้ำใจและฝึกทักษะ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) Intake-Getting it 1-3 และ 2) Intake-Using it 4-5  ขั้นที่ 4 
ขั้นผล ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล ผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องกับบุษรำ ลำยทอง [11] ได้วิจัยกำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษ หน่วยวัฒนธรรมในอำเซียน ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 2  ขั้นตอนกำรสอนประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ ขั้น
เตรียมกำรอ่ำน (Pre-reading) ขั้นระหว่ำงกำรอ่ำน (While-reading) ขั้นหลังกำรอ่ำน (Post-reading) และขั้นสรุป 
(Conclusion)  
           

ข้อเสนอแนะ 
 กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้โดยกำรบูรณำกำรกำรสอนแบบ B-SLIM 
ร่วมกับเทคนิคกำรสอนแบบเพื่อนคู่คิดโดยใช้วีดิทัศน์ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3 ส ำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 2 ถ้ำจะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ ควรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้วีดิทัศน์น ำไปสู่     
กำรปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนด้วย 
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