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การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

The Development of Listening-Speaking Spanish ability by using the B - SLIM learning management 
together with multimedia of Matthayomsuksa 4 students 

 
ณฐมน ธนกนกนนทณ์1 

จิระพร ชะโน2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B - SLIM ร่วมกับสื่อประสมให้มีจ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 75 2) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ B - SLIM ร่วมกับสื่อประสมให้มีจ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 กลุ่มเป้าหมาย 
เป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน ที่เรียนวิชา ป31201 ภาษาสเปน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม จ านวน 5 แผน รวมเป็น 18 ช่ัวโมง แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการฟังภาษาสเปน แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาสเปน แบบการสังเกตและแบบสัมภาษณ์
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลกาวิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.82 และนักเรียนมีพัฒนาการความสามารถด้านการพูดภาษาสเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.82 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนที่ดี 
สามารถฟัง พูดใจความส าคัญที่ต้องการสื่อสารได้ มีความคล่องแคล่วในการฟัง การพูดภาษาสเปนมากยิ่งขึ้น สามารถสื่อสาร
ภาษาสเปนเบื้องต้นได้อย่างขัดเจน 
 
ค าส าคัญ : ความสามารถด้านการฟัง, ความสามารถด้านการพูด, ภาษาสเปน, รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B – SLIM,  
สื่อประสม, กลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปน 
 
Abstract 
 This study aimed to : 1) develop Spanish listening ability of Mathayomsuksa 4 students by using 
the B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to 
pass 75% of classroom, 2) develop Spanish speaking ability of Mathayomsuksa 4 students by using the  
B - SLIM learning model together with multimedia in order to help them at level 75% by number to pass 
75% of classroom. The target group were 27 students who studying Spanish SP31201 subject from 
Mathayomsuksa 4 students. Research tools consisted of the learning management B-SLIM with multimedia 
plans, the Spanish listening ability test, the Spanish speaking ability test, the student’s Spanish learning 
strategies observation form, and the student interview form. Statistics were used for the data analysis 
consisted of percentage, mean, and standard deviation scores. The study outcomes showed that  
23 participants developed their Spanish listening ability passed 75% of the total score. 26 participants 
developed their Spanish speaking ability passed 75% of the total score, accounting for 81.82% of them 
developed more for developed more for their Spanish listening - speaking ability.  
____________________________________________________________________________________________ 
1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Fluency in listening - speaking Spanish, even more can communicate basic Spanish clearly. Accordingly, the 
most participant’s have improved listening and speaking ability, can listening - speaking the important points 
needed to communicate. 
 
Keywords : : Listening ability, Speaking ability, Spanish language, B - SLIM learning model, Multimedia, 
Spanish learning strategies. 
 
บทน า 
 ปัจจุบันภาษาสเปนเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง
ที่เปิดสอนในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ
ส่ง เสริม ให้ผู้ เ รี ยนและประชาชนมีความสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านภาษา
ของประชาชน อัน เป็นกลยุทธ์หนึ่ งของการ เพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีระหว่าง
ประเทศ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถ
ภาษาสเปนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาสเปนเป็นวิชา
เลือกที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นส่วนใหญ่ 
สภาพจริงของการเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องเหมือนเช่นภาษาอังกฤษ 
ครูผู้สอนและสถานศึกษาจึงประสบความยุ่งยากในการ
ก าหนดขอบข่ายและสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของผู้เรียน ครูจึงต้องการแนวทางที่ชัดเจนว่า
ขอบข่ายการเรียนรู้ภาษาสเปนในแต่ละระดับช้ันควรมีมาก
หรือน้อยเพียงใด เพื่อให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  
 ปัจจุบันของโรงเรียนผดุงนารี สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการจัดการเรียน
การสอนภาษาสเปน พบว่า คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดไว้คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควรมีผลการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 75 ซึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง  
การพูดภาษาสเปนต่ ากว่า เกณฑ์  และไม่สามารถใช้
ความสามารถในการฟัง การพูดภาษาสเปนในการสื่อสารได้ 
(โรงเรียนผดุงนารี, 2559)  
 การจั ดกิ จกร รมการ เ รี ยน รู้ แบบ  B-SLIM 
(Bilash’s Second Language Instructional Model) 
(Bilash, O. 2002b). เ ป็ น รู ป แบบก า ร สอนที่ ป ร ะ สบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเน้น
การสื่อความหมายด้านการฟัง พูด ได้ก าหนดขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ ภาษา

ของนักเรียนซึ่งเริ่มจากความสามารถการฟัง การพูด โดย
เน้นการให้ปัจจัยตัวป้อนที่มีความหมายเข้าใจได้และอยู่บน
ความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะประสบผลส าเร็จดังที่
คาดหมายได้ หากครูเข้าใจวิธีการจัดปัจจัยตัวป้อน ( Input) 
เตรียมสื่ออุปกรณ์ และจัดกิจกรรม ให้นักเรียนเข้าใจและจ า
บทเรียน โดยการให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่หลากหลายใน
การฝึกกิจกรรมนักเรียนได้ฝึกความสามารถทางภาษา คือ 
การฟัง การพูด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียน (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549) 
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ  
B-SLIM มีประโยชน์  ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ า
บทเรียน ตลอดจนใช้ความสารถด้านการฟังและการพูดใน
การปฏิบัติซึ่งเป็นการทบทวนบทเรียนได้เป็นอย่างดี 
 สื่อประสม Multi-media เป็นการน าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน เป็นตัวกลางในการน าเสนอข้อมูล เนื้อหาความรู้ โดย
การใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น 
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสามารถจดจ าได้นาน 
ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และน าประสบการณ์นอกห้องเรียนมาให้นักเรียน
ศึกษาในห้องเรียนได้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523) 
 สภาพปัญหา คือ คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควรมีผลการเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 75 ซึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านการฟัง และ
การพูดภาษาสเปนต่ ากว่า เกณฑ์  และไม่สามารถใช้
ความสามารถในการฟัง การพูดภาษาสเปนในการสื่อสารได้ 
ซึ่งเกิดจากการขาดความสามารถในด้านการฟัง การพูด  
สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนขาดการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูด โดยดู
จากคะแนนรายจุดประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนผดุงนารี 
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พบว่า ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ด้านการฟังภาษาสเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 
34.15 นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการพูดภาษา
สเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 26.83 และ
นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษา
สเปนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 คิดเป็นร้อยละ 51.22 ได้จาก
คะแนนรายจุดประสงค์ ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้
คือ ร้อยละ 75 (โรงเรียนผดุงนารี, 2559) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษา
สเปน ด้วยจัดการเรียนรู้แบบ  B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม 
ให้มีจ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 มีคะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษา
สเปน ด้วยจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม ให้
มีจ านวนนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 มีคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. กลุม่เป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จ านวน 30 คน ที่เรียนวิชา ป31201 ภาษาสเปน  
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรี ยนผดุ งนารี   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ตัวแปรที่ศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน

(คน) 
ความสามารถดา้นการฟัง 27 
ความสามารถดา้นการพูด 30 

ความสามารถดา้นการฟัง และ
ความสามารถดา้นการพูด 

20** 

 
  โดย 20 คน มีปัญหาความสามารถด้านการ
ฟังและความสามารถด้านการพูด 7 คนมีปัญหาเฉพาะ
ความสามารถด้ านการฟั ง , 10 คน มีปัญหาเฉพาะ
ความสามารถด้านการพูด 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
คือ การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือ ความสามารถด้านการฟัง ความสามารถด้านการพูด
ภาษาสเปน 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 การจั ดกิ จกร รมการ เ รี ยน รู้ แบบ  B-SLIM 
(Bilash’s Second Language Instructional Model) 
(Bilash, O. 2002b). เ ป็ น รู ป แบบก า ร สอนที่ ป ร ะ สบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเน้น
การสื่อความหมายด้านการฟัง พูด ได้ก าหนดขั้นตอน
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ ภาษา
ของนักเรียนซึ่งเริ่มจากความสามารถการฟัง การพูด โดย
เน้นการให้ปัจจัยตัวป้อนที่มีความหมายเข้าใจได้และอยู่บน
ความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะประสบผลส าเร็จดังที่
คาดหมายได้ หากครูเข้าใจวิธีการจัดปัจจัยตัวป้อน ( Input) 
เตรียมสื่ออุปกรณ์ และจัดกิจกรรม ให้นักเรียนเข้าใจและจ า
บทเรียน โดยการให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่หลากหลายใน
การฝึกกิจกรรมนักเรียนได้ฝึกความสามารถทางภาษา คือ 
การฟัง การพูด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ทางการเรียนของนักเรียน (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ , 2549) 
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ B-
SLIM มีประโยชน์ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าบทเรียน 
ตลอดจนใช้ความสารถด้านการฟังและการพูดในการปฏิบัติ
ซึ่งเป็นการทบทวนบทเรียนได้เป็นอย่างดี 
 สื่อประสม Multi-media เป็นการน าสื่อหลายๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการ
สอน เป็นตัวกลางในการน าเสนอข้อมูล เนื้อหาความรู้ โดย
การใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนได้สร้างแนวความคิดด้วยตนเอง 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนมากขึ้น 
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นสามารถจดจ าได้นาน 
ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง และน าประสบการณ์นอกห้องเรียนมาให้นักเรียน
ศึกษาในห้องเรียนได้ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523) 
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาความสามารถด้านการฟัง การพูด
ภาษาสเปน ด้วยจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อ
ประสม เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษา
สเปน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด คือ 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบบ  
B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
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ความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 5 แผน รวมเป็น 18 ช่ัวโมง 
   2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ฟัง ภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ 
แบบวัดความสามารถในการฟังโดยข้อสอบแบบเลือกตอบ 
จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 
   3. แบบประเมินความสามารถในการพูด 
ภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ แบบวัด
ความสามารถแบบ rubric score จ านวน 5 ชุด ชุดละ 1 ข้อ 
   4. แบบสังเกตกลวิธีการเรียนรู้ภาษา
สเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เชิงคุณภาพ 
   5. แบบสัมภาษณ์กลวิธีการเรียนรู้ภาษา
สเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เชิงคุณภาพ  
 วิธีการด าเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแนวคิดของ Kurt Lewin (ธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2549) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติ การลง
มือกระท าจริง การสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัย 
ได้น าหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มาใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนมีขั้นตอนตามวงจร ดังนี้ 
  ว ง จ รปฏิ บั ติ ก า ร ที่  1  ผ ล ก า รพัฒน า
ความสามารถด้านการฟัง การพูดภาษาสเปน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยแผนจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม วงจรปฏิบัติการที่ 1 
   1. ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้วางแผน
ความสามารถด้ านการฟัง การพูดภาษาสเปน โดย
ด าเนินการดังนี ้
    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถ
ด้านการฟัง การพูดภาษาสเปน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 โดยมีระดับ
ผลการเฉลี่ย 53.03 ซึ่งมีนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน 28 คน 
    1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
คู่มือการจัดการเรียนรู้  หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูด
ภาษาสเปนโดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับ
สื่อประสม 
   2. ขั้นปฏิบัติการการเรียนการสอน (Act) 
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม แผนที่ 1-3 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี ้

    ขั้นที่  1 ขั้นวางแผนและเตรียม 
(Planning and Preparation) ในขั้นนี้ครูจะเลือกกิจกรรม
และเนื้อหา จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมใน
การสอนก่อนการสอนไป และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
โดยครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาและ
กระตุ้นอยากรู้อยากเห็นโดยใช้สื่อประสม คือ รูปภาพ, วีดีโอ
แบบย่อ 
    ขั้นที่ 2 ผู้สอนป้อน อธิบายความรู้
ข้อมูลภาษาสเปนโดยใช้สื่อประสม เช่น วีดีโอ รูปภาพ มา
เสริมความเข้าใจของผู้เรียน ผู้สอนใช้การขยายความ อธิบาย
เพิ่มเติมโดยพูดซ้ า ๆ ชัดเจน และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถามข้อสงสัย 
    ขั้นที่  3 ผู้ เรียนเรียนรู้ โดยการท า
กิจกรรมที่ก าหนดเพื่อฝึกความสามารถในการฟังและการพูด 
ยกตัวอย่างเช่น การฝึกพูดสนทนาเป็นคู่ เล่นเกมส์ใบ้ค าศัพท์ 
โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา 
    ขั้นที่ 4 ให้ผู้เรียนใช้ภาษาสเปนโดย 
น าเสนอผลงานกลุ่มหรือคู่โดยใช้การฟังและการพูด น าเสนอ
ผลงานตามที่ก าหนด 
    ขั้นที่ 5 ผู้สอนรวบรวมข้อมูลโดย
สังเกตหรือการซักถามผู้เรียนเพื่อทราบปัญหาและแก้ปัญหา
ในการสอนครั้งต่อไปส่วนการประเมินการเรียนของผู้เรียนใช้
การประเมินความสามารถตามสภาพจริงและการประเมิน
จากการทดสอบ 
   3. ข้ันสังเกต (Observe) ขั้นสังเกตการณ์
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เป็นขั้นสังเกต และบันทึกกระบวนการของการท า
กิจกรรม ซึ่งจะสังเกตโดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอนของแต่ละแผนการเรียนรู้ แบบ
สัมภาษณ์นักเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การฟัง และแบบทดวัดความสามารถด้านการพูด ผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  วงจรปฏิบัติการที่ 2 
   ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง 
การพูดภาษาสเปน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย
แผนจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม วงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยเสนอรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
   1. ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยได้วางแผน
ความสามารถด้ านการฟัง การพูดภาษาสเปน โดย
ด าเนินการดังนี้ 
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    1.1 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถ
ด้านการฟังภาษาสเปนของนักเรียน ของนักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ปรากฏผลตามวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ดังนี้ 
    1.1.1 นักเรียนยังไม่คุ้นชินกับ
ส าเนียงการออกเสียง มีความสับสนในการฟัง  
    1 .1 . 2  นั ก เ รี ยน ไม่ ส ามารถจั บ
ใจความของค าศัพท์และประโยคที่ฟังได้ 
   1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถด้าน
การพูดภาษาสเปนของนักเรียน ของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ปรากฏผลตามวงรอบปฏิบัติการที่ 1 ดังนี้ 
    1.2.1 นักเรียนนักเรียนยังไม่กล้า
แสดงออกในการพูด 
    1.2.2 นักเรียนยังไม่มั่นใจในการพูด
ออกเสียงเพราะกลัวผิด  
    1.2.3 นักเรียนไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นกับเพ่ือนในการท ากิจกรรม ขาดความมั่นใจ 
    1.2.4 นักเรียนบางคนยังไม่สามารถ
พูดได้อย่างถูกต้อง 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมจ านวน 5 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง 
รวมเวลา 8 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม 5 ข้ันตอน ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในเนื้อหา 2) ผู้สอนป้อน อธิบายความรู้ข้อมูลภาษาสเปน
โดยใช้สื่อประสม 3 ) ผู้เรียนเรียนรู้โดยการท ากิจกรรมที่
ก าหนดเพื่อฝึกความสามารถในการฟังและการพูด 4) ให้
ผู้เรียนใช้ภาษาสเปนโดย น าเสนอผล 5) ผู้สอนรวบรวม
ข้อมูลโดยสังเกตหรือการซักถามผู้เรียนเพื่อทราบปัญหาและ
แก้ปัญหา  
  2. ขั้นปฏิบัติการการเรียนการสอน (Act) 
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม แผนที่ 4-5 โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนและเตรียม (Planning 
and Preparation) ในขั้นนี้ครูจะเลือกกิจกรรมและเนื้อหา 
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นให้พร้อมในการสอนก่อน
การสอนไป และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยครูผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาและกระตุ้นอยากรู้
อยากเห็นโดยใช้สื่อประสม คือ รูปภาพ, วีดีโอแบบย่อ 
   ขั้นที่ 2 ผู้สอนป้อน อธิบายความรู้ข้อมูล
ภาษาสเปนโดยใช้สื่อประสม เช่น วีดีโอ รูปภาพ มาเสริม
ความเข้าใจของผู้เรียน ผู้สอนใช้การขยายความ อธิบาย

เพิ่มเติม โดยเปิดวีดีโอให้นักเรียนฟังแบบช้าๆ หยุดเป็นช่วงๆ 
ให้นักเรียนฝึกฟังและพูดซ้ า ๆ ชัดเจน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนซักถามข้อสงสัย 
   ขั้นที่ 3 ผู้เรียนเรียนรู้โดยการท ากิจกรรม
ที่ก าหนดเพื่อฝึกความสามารถในการฟังและการพูด 
ยกตัวอย่างเช่น การฝึกพูดสนทนาเป็นคู่ เล่นเกมส์ใบ้ค าศัพท์ 
โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษา 
   ขั้นที่  4 ให้ผู้ เรียนใช้ภาษาสเปนโดย 
น าเสนอผลงานกลุ่มหรือคู่โดยใช้การฟังและการพูด น าเสนอ
ผลงานตามที่ก าหนด 
   ขั้นที่ 5 ผู้สอนรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต
หรือการซักถามผู้เรียนเพื่อทราบปัญหาและแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไปส่วนการประเมินการเรียนของผู้เรียนใช้การ
ประเมินความสามารถตามสภาพจริงและการประเมินจาก
การทดสอบ 
  3. ขั้นสังเกต (Observe) ขั้นสังเกตการณ์
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น เป็นขั้นสังเกต และบันทึกกระบวนการของการท า
กิจกรรม ซึ่งจะสังเกตโดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบบันทึกหลังสอนของแต่ละแผนการเรียนรู้ แบบ
สัมภาษณ์นักเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การฟัง และแบบทดวัดความสามารถด้านการพูด ผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การจัดกระท ากับข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
  1. เชิงปริมาณ  
   ศึกษาความสามารถด้านการฟัง การพูด
ภาษาสเปน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสม โดยใช้สถิติพื้นฐาน  
ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
วิเคราะห์เกณฑ์วัดระดับคุณภาพ คือ จ านวนนักเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 75 มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จึงจะผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 
  2. เชิงคุณภาพ 
   ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปนโดยใช้
แบบสังเกตกลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปนและแบบสัมภาษณ์
กลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ว่านักเรียนมีกลวิธีแบบไหนในการจัดการเรียนรู้ โดย 
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ 
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สรุปผลการวิจัย 
 วงจรปฏิบัติการที่ 1 
  1.1 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.00 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 
5 คน จากนักเรียนทั้งหมด 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.52 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อย
ละ 75  โดยประเด็นท่ีนักเรียนทั้ง 22 คนยังไม่สามารถท าได้
มีดังนี้ 1) นักเรียนยังไม่คุ้นชินกับส าเนียงการออกเสียง มี
ความสับสนในการฟัง 2) ไม่สามารถจับใจความของค าศัพท์
และประโยคที่ฟังได้ 
  1.2 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาสเปน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.33 จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.78 มีจ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 8 คน จากนักเรียนทั้งหมด 30 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.67 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
ร้อยละ 75 โดยประเด็นที่นักเรียนทั้ง 28 คนยังไม่สามารถ
ท าได้มีดังนี้ 1) นักเรียนยังไม่กล้าแสดงออก 2) นักเรียนยัง
ไม่มั่นใจในการพูดออกเสียงเพราะกลัวผิด 3) นักเรียนไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในการท ากิจกรรม ขาดความ
มั่นใจ 4) นักเรียนบางคนยังไม่สามารถพูดได้ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ละเอียด ชัดเจนมากขึ้น เพิ่มรายละเอียดในขั้นป้อน
ความรู้มากยิ่งขึ้น เน้นส่วนการฟังให้ช้าลงและชัดเจนมากขึ้น 
ให้นักเรียนได้ฝึกการฟังและการพูดมากยิ่งข้ึนในข้ันปฏิบัติให้
เกิดความช านาญ เพิ่มเวลาในการท ากิจกรรมแบบกลุ่มและ
แบบคู่  นอกจากนี้ครูผู้สอนยังคอยเพิ่ มเติมและแก้ไข
ข้อผิดพลาดรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 วงจรปฏิบัติการที่ 2 
  2.1 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟัง
ภาษาสเปน นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการฟัง
ภาษาสเปน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.03 มีจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 18 คน จากนักเรียนทั้งหมด 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 
เพราะนั ก เ รี ยนส่ วน ใหญ่มี ความคุ้ น ชินกั บส า เนี ย ง 
การออกเสียง ค าศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้มากยิ่งขึ้น 
สามารถจับใจความของค าศัพท์และประโยคที่ฟังได้  

  2.2 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาสเปน นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการพูด
ภาษาสเปน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.55 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.21 มีจ านวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 18 คน จากนักเรียนทั้งหมด 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.82 
 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 เพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น มั่นใจมากขึ้นใน
การพูดออกเสียงเพราะเริ่มไม่กลัวผิด กล้าที่จะซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง นอกจากนั้นนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานในการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ ม มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในการท ากิจกรรม อีกทั้งยัง
นักเรียนส่วนใหญ่ยังสามารถสามารถพูดได้อย่างถูกต้อง 
 ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาสเปนโดย
การสังเกตและสัมภาษณ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่ประสม 
สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีตั้งใจฟัง ฟังบ่อย ๆ ออก
เสียงตามให้มากที่สุด ด้านการพูดภาษาสเปน นักเรียนใช้
วิธีการจดและมาฝึกฝนพูดให้เพื่อนช่วยฟัง นักเรียนบางคนที่
มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีสามารถน าภาษาอังกฤษมา
ประยุกต์ใช้ได้บ้างนิดหน่อย นักเรียนมีความมั่นใจในการฟัง 
การพูดภาษาสเปนมากยิ่งขึ้น มีการศึกษาค้นคว้าจาก
แอพพลิเคช่ันหรืออินเตอร์เน็ตด้วยตนเองและใช้เพื่อนช่วย
เพื่อน และควรเพิ่มเวลาให้กับนักเรียนได้ฝึกฝนในช้ันเรียน
มากยิ่งข้ึน จากการที่ผลการสัมภาษณ์สามารถอภิปรายได้ว่า 
นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนภาษาสเปนเหมือนกับกลวิธีการ
เรียนรู้ทางภาษาอื่นๆโดยเรียงจากกลวิธีที่ใช้มากที่สุด คือ
กลวิธีการเรียนรู้ทางตรงด้านการจ า กลวิธีเรียนรู้ทางตรง
ด้านพุทธิปัญญา กลวิธีเรียนรู้ทางอ้อมด้านอภิปัญญา กลวิธี
เรียนรู้ทางอ้อมด้านสังคม กลวิธีเรียนรู้ทางตรงด้านพูดด้าน
การทดแทน กลวิธีเรียนรู้ทางอ้อมด้านอารมณ์และความรู้สึก 
ตามล าดับ 
 การพัฒนาความสามารถด้านการฟัง การพูด
ภาษาสเปนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ B - SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาจุดด้อยด้าน
การฟัง การพูดภาษาสเปนให้ดีขึ้น จึงควรส่งเสริม สนับสนุน
รูปแบบ B - SLIM ร่วมกับสื่อประสม ไปใช้ในพัฒนาการ
จั ดการ เ รี ยนการสอนภาษา เพื่ อการสื่ อสาร ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
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อภิปรายผล  
 1. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษา
สเปน โดยผลการวิจัยตามวงจรปฏิบัติการ 2 วงรอบ พบว่า 
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบ B-SLIM ร่ วมกั บสื่ อประสม  นัก เ รี ยนมี คะแนน
ความสามารถด้านการฟังภาษาสเปน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.73 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.03 มีจ านวนนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 18 คน จาก
นักเรียนทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ซึ่ง สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 จากการที่ผลการวิจัย
ปรากฏสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้สอนใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมที่และเอียดและ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนให้ความส าคัญกับขั้นตอน
การป้อนความรู้ใหม่โดยการป้อนที่ละเอียดชัดเจน มีการ
อธิบาย บรรยายเพิ่มเติม มีการใช้สื่อประสมมาช่วยในการ
เรียนรู้ด้านการฟัง นอกจากนี้นักเรียนมีเวลามากขึ้นใน
ขั้นตอนการฝึกท ากิจกรรม โดยฝึกความสามรถด้านการฟัง
ซ้ าๆ ย้ าๆ ไปเรื่อยๆและจนท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้าน
การฟังท าให้สามารถฟังได้อย่างชัดเจนและจับประเด็นต่างๆ
ได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลข้างต้น
และการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมจึงท า
ให้ผลการพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาสเปนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีจ านวนนักเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 75 มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สอดคล้องกับ อุดม นวน (2560) ที่ได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่25 : กรณีศึกษา โรงเรียน
หนองขามพิทยาคม พบว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนโดยรวม ครูควรเสริมทักษะเพิ่มเติมเพื่อ
การสอนท่ีทันสมัยและน่าตื่นเต้นในการเรียนการสอน จัดให้
มีกิจกรรม และโอกาสในการแสดงออกทางภาษาต่อนักเรียน 
ครูควรสอนนักเรียนให้สนุกต่อการจัดการเรียนการสอน หา
แนวทางให้นักเรียนรักที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ต้องสอนไม่ให้
นักเรียนเครียดจนเกินไป แรงบันดาลใจในการเรียนครูผู้สอน
ต้องใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทางด้านทักษะการฟัง
ครูควรฝึกให้นักเรียนฟังจากสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ ฝึกฟัง
ส าเนียงเจ้าของภาษาฝึกจับใจความส าคัญในการฟัง ให้
นักเรียนฝึกฟังจากสื่อต่างๆ ให้สม่ าเสมอและครูควรฝึกให้
นักเรียนจับความส าคัญกับค าศัพท์เพื่อสร้างเป็นประโยคสั้น 
ประโยคยาว และเป็นเรื่องสั้น และสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
ธูปทอง กว้างมสวาสดิ์ (2549) รูปแบบการสอนแบบB-SLIM 

เป็นรูปแบบการสอน ที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้เรียน ให้สามารถสื่อสารโดยใช้ความสามารถด้านต่าง ๆ ทั้ง
การฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นการให้ปัจจัยตัวป้อนที่มี
ความหมายเข้าใจได้และอยู่บนความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนจะประสบผลส าเร็จดังที่คาดหมายได้ หากครูเข้าใจ
วิธีการจัดปัจจัยตัวป้อน (Input) เตรียมสื่ออุปกรณ์ และจัด
กิจกรรม ให้นักเรียนเข้าใจและจ าบทเรียน โดยการให้
นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมเดี่ยว 
กิจกรรมคู่ และกิจกรรมกลุ่ม ในการฝึกกิจกรรมนักเรียนได้
ฝึกความสามารถทางภาษา ทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน 
 2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษา
สเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อ โดยผลการวิจัยตาม
วงจรปฏิบัติการ  2 วงรอบ พบว่า  นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถด้านการพูดภาษาสเปน โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.73 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
76.03 มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 18 คน  
จากนักเรียนท้ังหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 จากการที่ผลการวิจัย
ปรากฏสามารถอภิปรายได้ว่า ผู้สอนใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมที่และเอียดและ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนให้ความส าคัญกับขั้นตอน
การป้อนความรู้ ใหม่ โดยการป้อนที่ ละ เอียด ชัดเจน  
มีการอธิบาย บรรยายเพิ่มเติม มีการใช้สื่อประสมมาช่วย 
ในการเรียนรู้ด้านการพูด นอกจากนี้นักเรียนมีเวลามากขึ้น
ในขั้นตอนการฝึกท ากิจกรรม โดยฝึกความสามรถด้านการ
พูดซ้ าๆ ย้ าๆ ไปเรื่อยๆและจนท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ 
ด้านการพูดท าให้สามารถพูดสื่อสารสิ่งที่ต้องการได้อย่าง
ชัดเจนด้วยตนเองได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผล
ข้างต้นและการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM ร่วมกับสื่อ
ประสมท าให้ผลการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษา
สเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีจ านวนนักเรียน
อย่างน้อยร้อยละ 75 มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนใจ ไชยบุญเรือง และคณะ 
(2563)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โ ร ง เ รี ย นกีฬาจั งหวั ดขอนแก่ น  พบว่ า  ก ารพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตาม
หลักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการพูดเป็นหลัก 
ผู้สอนต้องน าหลักการสอนของวิธีการสอนบางวิธีและเทคนคิ
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การสอนไปใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน เช่น 
หลักการของวิธีสอนแบบ CLT ในขณะท ากิจกรรม ครูท า
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยตอบค าถามของนักเรียน ตรวจสอบ
การแสดงออกของนักเรียน และอาจจะร่วมกิจกรรมกับ
นักเรียนด้วยก็ได้เพื่อให้การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเกิด
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญยืน (2548) ที่พบว่า การพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่  5  โดยใช้  B-SLIM Model ตามขั้นตอนการวิจัย เ ชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละวงรอบปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าได้
ด าเนิน การพัฒนาความสามารถท้ัง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน
และเขียนไปพร้อม ๆ กันท าให้ครูและนักเรียน มีความ
กระตือรือร้นเป็นอย่างมาก นักเรียนจะมีพัฒนาการทั้ง 4 
ความสามารถคือ ฟัง พูด อ่านและเขียนดีขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยเฉพาะครูต้องจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของโชติกลาง ษมาสิริ (2546) 
พบว่า การพัฒนาความสามารถการฟัง-พูด นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ B-SLIM Model ผู้เรียนมีความ
สนใจเรียน มีความสนุกสนานในการเรียน มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก ผู้เรียนฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ ฟังแล้ว
พูดตามได้ ฟังแล้วสามารถตอบค าถามได้ และสามารถพูด
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการด้านความสามารถการฟัง-พูด เพิ่มขึ้น ที่กล่าวมา
ทั้งหมดอาจเป็นส่วนหนึ่งที่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ B-
SLIM ร่วมกับสื่อประสมสามารถพัฒนาความสามารถด้าน
การพูดภาษาสเปนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ (ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2549) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ B-SLIM การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
ส อ ง ข อ ง  Bilash’s Second Language Instructional 
Method เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนภาษาที่สองที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ โดยการป้อนข้อมูลใหม่ที่อยู่บน
ฐานความรู้เดิม มีการใช้สื่อสภาพจริงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มุ่งเน้นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ 
ความสามารถของผู้เรียน สร้างความมั่นใจ ลดความวิตก 
กังวลเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปยาก เพื่อลดเง่ือนไขทางด้าน
จิตใจท า ให้ เ กิดแรงจู ง ใจ การสอนภาษาที่ สองตาม 
แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและก าหนดขั้นตอน 
การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ เพื่อมุ่งเน้น
การสื่อสาร ผู้วิจัยเช่ือว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ความสามารถการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  

B-SLIM เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาสเปน) 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการจัดการเรียนรู้ แบบ  B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสมทั้ง 5 ขั้น จากการเรียนการสอนพบว่า 
ขั้นตอนการป้อนข้อมูลและการเรียนรู้โดยการท ากิจกรรม
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก ครูจึงควรวางแผนการ
จัดการ เรี ยนรู้ ให้ รั ดกุม  โดยขั้นป้อนข้อมูลต้ องสอน 
อย่างละเอียดชัดเจน ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป ใช้สื่อให้
เหมาะสมและส่งเสริมให้นักเรียนฟังและพูดภาษาสเปนตาม
ไปพร้อมๆกันได้ 
  1.2 ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสม ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่น าไปสู่การ
พัฒนาความสามารถการฟัง การพูด และยังช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมและฝึกฝนการสื่อสารแต่ต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษาเพื่อการสื่อสารในรูปแบบหรือเทคนิคอื่น ที่สัมพันธ์กับ 
B-SLIM เพื่อที่จะได้มีเกิดเทคนิควิธีใหม่ๆในการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถทางการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน  
  2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ทาง
ภาษากับตัวแปรอื่น เช่น ความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียน เพื่อจะได้พัฒนาความสามารถทางการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนให้ครบทุกความสามารถ 
  2.3 ในการจัดการเรียนรู้ แบบ B-SLIM 
ร่วมกับสื่อประสมทั้ง 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนและ
เตรียม ขั้นที่ 2 ข้ันท าความเข้าใจสิ่งท่ีผู้สอนป้อน ขั้นที่ 3 ข้ัน
กิจกรรมเพื่อความเข้าใจและฝึก ขั้นที่ 4. ขั้นผล ข้ันที่ 5 ขั้น
ประเมินผล จากการเรียนการสอนพบว่าขั้นตอนการป้อน
ข้อมูลและการเรียนรู้ โดยการท ากิจกรรมเป็นขั้นตอน 
ที่มีความส าคัญมาก ครูจึงควรวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้รัดกุม โดยขั้นป้อนข้อมูลต้องสอนอย่างละเอียดชัดเจน ไม่
ช้าหรือเร็วจนเกินไป ใช้สื่อให้เหมาะสมและส่งเสริมให้
นักเรียนฟังและพูดภาษาสเปนตามไปพร้อมๆกันได้ ครูควร
ต้องศึกษาขั้นตอนและวางแผนของการจัดการเรียนรู้แบบ  
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B-SLIM ร่วมกับสื่อประสมให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อน 
และต้องค านึงถึงระดับความสามารถของนักเรียน ความ
เหมาะสมของเนื้อหาตลอดจนสถานการณ์ที่ใช้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
  2.4 ส าหรับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ในด้านการฟัง การพูดภาษาสเปนผู้วิจัยควรช้ีแนะแนวทาง
ในแต่ละขั้นการจัดการ เรี ยนรู้ อย่ างใกล้ ชิด  และน า 
การจัดการเรียนรู้แบบ B-SLIM 
  2 .5  กลวิ ธี ก า ร เ รี ย นรู้ ท า งด้ า นภาษา 
มีหลากหลายรูปแบบมาก ดังนั้นผู้สอนควรปรับใช้รูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการ
สื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่านเขียนของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด 
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