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การวิเคราะห์ข้อมูลสมัภาษณ์โดยใชก้ารใสร่หัสระบายสี 

ตวัอย่างการสมัภาษณ์นักเรียนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่  5   

วตัถุประสงค ์  

นักเรียนมีความคดิเห็นอย่างไรเกยีวกบัการใชห้นังสือ Let’s Plearn และส่ือการสอนทีใ่ชป้ระกอบการเรียน 

 

Color Coding การใส่รหสัระบายสี 

สเีหลอืง หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับหนังสือเรียน 

สฟ้ีา หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับการสอนของครู 

สเีขียว หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเรียน 

สม่ีวง หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับลักษณะของหนังสือเรียนท่ีความตอ้งการ 

สแีดง หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับการใชภ้าษาอังกฤษในอนาคต 

สเีทา หมายถึง ความคดิเห็นเก่ียวกับโครงการวิจัย 

 

อาจารย์ กาญ :  นักเรียนมีความคดิเห็นอย่างไรเก่ียวกับหนังสือ  Let’s Plearn  นักเรียนชอบหนังสือหรือไม่  เพราะอะไรถึง

ชอบ ?  

บอย  :  ชอบ  เพราะว่าสนุกตดิตามท่ีครูอ่าน   มีภาพประกอบ  อ่านง่าย 

แกะ  :  ได้รู้ค  าศัพท์   ครูสอนสนุก  ค  าถามในหนังสือไม่ยาก   มีภาพประกอบ  มีสีสัน 

มิว  :  เขา้ใจง่ายเพราะ  มีภาพประกอบ  

อาจารย์กาญ : เน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีอ่านเป็นอย่างไรบ้าง ? 

มิว :  ใชไ้ด้ เน้ือหาใชไ้ด้ในชวีิตประจ  าวัน  เช่น  เร่ืองกีฬา  เร่ืองผกัผลไม้  

บอย :  สามารถน ามาใชใ้นชวีิตประจ  าวันได้ เช่น เร่ืองสัตว์ 

เขต :  น ามาใชใ้นชวีิตประจ  าวันได้   เร่ืองเก่ียวกับอาหาร  

อาจารย์กาญ : ไหนลองยกตวัอย่าง เร่ืองเก่ียวกับอาหาร ? 

เขต : Pizza 

น ้า : ชอบหนังสือ เน้ือหาท าให้เขา้ใจง่าย  ครูสอนสนุก  ไม่ยากเกินไป 

เบนซ ์ :  ชอบหนังสือ สีสันสวยงาม  มีภาพประกอบ  เขา้ใจง่าย  เน้ือหาภาษาอังกฤษไม่ยากมาก 

อาจารย์กาญ : ภาพท าให้นักเรียนเขา้ใจได้ง่ายขึ้น 

อาจารย์กาญ : ครูจ  าได้ว่ามีเน้ือหามีเร่ืองเกียวกับหาดใหญ่ ใช่ใหม ดีหรือไม่ ชอบหรือไม่ ? 

นักเรียนทุกคน : ใช่  

อาจารย์กาญ : ดีหรือไม่ ชอบหรือไม่ 

นักเรียนทุกคน : ดี เพราะเป็นเร่ืองของเรา ท าให้เขา้ใจง่ายขึ้น 

อาจารย์กาญ: ให้นักเรียนแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิเก่ียวกับหนังสือ 

แอ๋ม :  ครูสอนสนุก  เขา้ใจง่าย  
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อาจารย์กาญ : นักเรียนชอบเน้ือหาเร่ืองใดมากท่ีสุดในหนังสือ 

แอ๋ม : ชอบเร่ืองกีฬาในหนังสือมากท่ีสุด 

เป้ :  ชอบเน้ือหาในหนังสือเร่ืองผกั ผลไม้ มีศัพท์น่ารู้เยอะแยะ 

อาจารย์กาญ  : ค  าศัพท์รู้ทุกค  าหรือไม่ 

เป้ : บางค  าไม่รู้ เพราะอ่านไม่ออก 

อาจารย์กาญ : อ่านไม่ออกแล้วอาจารย์สอนหรือไม่ 

นักเรียนทุกคน : อาจารย์สอนค่ะ/ครับ 

อาจารย์กาญ  : ในหนังสือแบ่งเป็นบทสนทนา การอ่าน การเขยีน 

บทสนทนาในหนังสือเป็นอย่างไร ยากไหม รู้เร่ืองไหม พออ่านได้ไหม ครูสอนอย่างไรเก่ียวกับบทสนทนา? 

แกะ : ครูอ่านให้ฟังก่อนแล้วให้อ่านตาม 

บอย   :  แล้วครูให้จับคู่กับเพือ่นแล้วอ่าน 

อาจารย์กาญ  :  ค  าศัพท์ในบทสนทนายากหรือไม่? 

นักเรียน : มีบางค  า ส่วนมากพออ่านได้ 

แอ๋ม  :  ส่วนมากพออ่านได้ 

อาจารย์กาญ  : ใครชอบบทสนทนาบ้าง ใครไม่ชอบบทสนทนา? 

แกะ  :  ชอบบทสนทนา เพราะครูสอนโดยให้ใส่ท่าทางประกอบ ใส่อารมณ์ในการอ่านบทสนทนา 

อาจารย์กาญ  : ชาวต่างชาตเิวลาพูด ก็จะมีอารมณ์ ท่าทางประกอบ 

อาจารย์กาญ    : แบบฝึกหัดในการอ่านเป็นอย่างไรบ้าง พอท าได้หรือไม่? 

นักเรียน : พอท าได้ 

อาจารย์กาญ  :  นักเรียนชอบตรงไหนในเร่ืองอ่านมากท่ีสุด? 

บอย : การเดินทาง เพราะท าให้รู้เก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ 

อาจารย์กาญ  : แบบฝึกหัดในเร่ืองการอ่านเป็นอย่างไรบ้าง ชอบเร่ืองใดในเร่ืองการอ่าน? 

บอย : ชอบแต่งประโยค ได้แต่งประโยคว่าชอบอะไร และชอบการเตมิค  า 

อาจารย์กาญ  : การเขยีนเป็นอย่างไรบ้าง ยากไหม? 

นักเรียนทุกคน : ไม่ค่อยยาก ถ้าไม่เขา้ใจเพราะครูจะอธิบายให้ฟัง 

อาจารย์กาญ  :เวลาท าแบบฝึกหัด คุณครูอธิบายให้ฟังก่อนใช่หรือไม่ ? 

นักเรียน : ใช่ 

อาจารย์กาญ  : มีเกมส์ในหนังสือ เป็นอย่างไรบ้าง 

แกะ : มีเพลง บางทีครูก็ให้ร้องเพลง และครูหาเพิม่เตมินอกจากในหนังสือมาให้ เช่น ซา้ย ขวา Turn Left ,Turn Right 

 

 

 
 
 
 
 

  

สรุปประเดน็ 

ประเด็นที่ 1  แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ประเด็นท่ี 2  วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ประเด็นท่ี 3  ความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในอนาคต 
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Unit One 
Animals 

 

Listening & Speaking  

 
Let’s listen and talk. 
Listen and repeat after the teacher. 
ให้นักเรียนฟังครูอ่านบทสนทนา และฝึกพูดตามครู 
 

 

 

 

 

 

 

The teacher and her students are at the zoo. They see many animals. 

 Nid:   What is that, teacher?  

 Teacher:   That is a tiger. It is a big tiger.  

 Nid:  It is big and orange with black stripes. It is in the cave.  

 Nut:   And what are those? 

 Nid:   Oh, I know. They are giraffes. 

 Teacher:  Yes, they are. They are tall and orange  

with dark patches on their bodies.   

 Nut:  Where are they? 

 Nid:     They are under the tree. 
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 Nut:   Look at that! 

 
Teacher:  That is a bear.  

Nid:    It is big and black. 

Nut:  Where is it? 

Teacher:  It is on the rock.  

Teacher:  Let’s go this way.  

Nut:  What is that, teacher? 

Teacher:           It is a colorful car. We will get in it and go around the zoo. 
 

________________________ 


