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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้วยการอ่านและเขียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารด้วยการอ่านและการเขียนของนักเรียนเชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ 

ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนด้วยชุดการเรียน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย ชดุการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การ

สื่อสารด้วยการอ่านและเขียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียนโรงเรียน

เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรงุเทพฯ จ�านวน 53 คน สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูคอื ค่าประสทิธภิาพของกระบวนการ 

(E
1
) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E

2
) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน

และเขียน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.43/87.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ตั้งไว้ 2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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พบว่า คะแนนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารการอ่านและเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: ชุดการเรียน ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การอ่าน การเขียน

Abstract
The purposes this research were a). to develop a set of learning package to promote English 

communication in reading and writing with the efficiency criteria of 80/80, b) to compare English 

communication in reading and writing for Prathomsuksa six students at Saint Joseph Yan Nawa 

School taught by the learning package with a conventional learning, and c) to compare English 

communication in reading and writing before and after learning by the learning package.

The instruments were the learning package to promote English communication in reading 

and writing and an achievement test. The participants consisted of 53 students at Saint Joseph Yan 

Nawa School.The statistics used for the data analysis were the efficiency of values (E
1
/E

2
), mean, 

standard deviation, and dependent t –test. 

The results were as follows:

1) The learning package was efficient since it had the efficiency values at 80.43/87.5 based 

on the criteria of 80/80. 2) The skills of using English for communication in reading and writing of 

the experimental group was significantly higher than that of the control group at the .01 level. 

3) The students’ skills in using English after using the package were significantly higher than that 

before using it at the .01 level.

Keywords: Learning Package, English communication ability, Reading, Writing

บทน�า
ความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�าให้

โลกมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุด้าน ท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสาร

กันอย่างไร้พรมแดนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท�าให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร จากที่หนึ่งไป

ยังอีกที่หนึ่ง จากประเทศหน่ึงไปยังประเทศหน่ึงอย่าง

รวดเร็วดังนั้นความรู้ความสามารถด้านภาษาจึงเป็นส่วน

ส�าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล

ข่าวสารที่สื่อสารกันโดยเฉพาะความรู้ในด้านภาษา

อังกฤษซึ่งปัจจุบันถือเป็นภาษาสากลในการสื่อสารกัน

ทั่วโลก ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ

ภาษา และการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้ก้าวทันต่อการ

เปลีย่นแปลงของโลก ดงัจะเหน็ได้จากในอดตีประเทศไทย

มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539 

ซึ่งก�าหนด ให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2544 

กระทรวงศึกษาธิการ ก�าหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนช่วงชั้น ซึ่ง

เป็นท่ีมาของการเริ่มต้นการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
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และเป็นครั้งแรกที่สถานศึกษาต้องท�าหลักสูตรของ

ตนเอง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ทางกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนดให้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่าง

ประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 

เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน 

และภาษาอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่

จะจัดท�ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความ

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจาก

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา 

การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชีพ การสร้าง

ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชน

โลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และมุมมองของสังคมโลก น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความ

เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู ้และเข้าใจ ความ

แตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การคิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ 

และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้ง

เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมี

วิสัยทัศน์ในการด�าเนินชีวิตกระทรวงศึกษาธิการจึงได้

ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นความจ�าเป็นของการ

ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษา

ของผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดย

มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ คอื สามารถใช้ภาษาในการเข้าสูส่งัคม และ

เข้าใจวฒันธรรมของภาษา (Socio-Cultural Functions) 

แล้วสามารถสือ่ความหมายได้อย่างถกูต้องตามหลกัภาษา 

ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จึงประกอบ

ไปด้วย 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ

การเขยีนให้เหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รยีนและสงัคมไทย 

ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้

ก�าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น และ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสากลท่ีใช้ในการติดต่อ

สื่อสารการศึกษา การแสวงหาข้อมูล และการประกอบ

อาชพี อย่างไรก็ตามการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนกัเรียน

ไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงระดับท่ีต้องการ คือ จากการ

ทดสอบ O - Net ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ของสถาบนั

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สมศ.) ปีการศกึษา 2556 

พบว่าคะแนนเฉลีย่ของวชิาภาษาองักฤษ มค่ีาเฉลีย่ 33.82 

และทักษะการอ่านและเขียนเป็นทักษะท่ีควรได้รับการ

พฒันาจงึเป็นเหตใุห้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะแก้ปัญหาด้วยการใช้

ชุดการเรียนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีมีความส�าคัญมาก

ท่ีสุดส�าหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 

เพราะโอกาสใช้ทักษะการฟัง การพูดและการเขียน

น้อยกว่าการอ่าน ทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีจ�าเป็นใน

การศึกษาหาความรู้ เช่น การอ่านบทความ การอ่าน

ต�าราเรียน การอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน และ

การอ่านผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ส่วนทักษะการ

เขียนเป็นเครื่องวัดความเจริญงอกงามทางอารยธรรม

ของมนุษย์ในแต่ละสมัยท่ีได้ถ่ายทอดมรดกทางด้านสติ

ปัญญาของมนุษย์ ให้เป็นสื่อที่แพร่กระจายให้เกิดความ

คิดกว้างไกล ดังนั้นการเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ภาษา

และค�าพูดที่สามารถสื่อความหมายให้เป็นหลักฐาน

ปรากฏได้นานกว่าการพูด การเขียนมักเขียนเป็นเรื่อง

ราวเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความมุ่งหมายของผู้เขียน ผู้ที่เป็น

นักอ่านที่ดีย่อมสามารถ น�าความรู้และรูปแบบที่ได้จาก

การอ่านมาพัฒนาการเขียนของตนให้มีคุณภาพ จึงเห็น

ได้ว่าการอ่านและการเขยีนล้วนแต่เป็นทกัษะการสือ่สาร

ที่ส�าคัญและมีความสัมพันธ์ท่ีไม่สามารถแยกแยะออก

จากกันได้ เหมาะเป็นกระบวนการที่เกื้อกูลกัน เนื่องจาก

การอ่านเป็นการรับข้อมูลเพ่ือเป็นฐานความรู้ ตลอดจน

ศึกษาและท�าความเข้าใจรูปแบบงานเขียนที่ได้อ่าน ส่วน

งานเขียนคือผลผลิตจากการสั่งสมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเลียบแบบวิธีการที่ได้จากการอ่านนั้นเองจากการ

ศกึษาพบว่าปัจจบัุนทกัษะการอ่านและการเขียนมปัีญหา
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หลายประการ (สอดคล้องกับค�ากล่าวของ ศรีสุวรรณ 

ววิธิเทศ, 2546) และจากการพจิารณาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านและเขียนของ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 

2555 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา พบว่านักเรียน

ได้คะแนนน้อย กล่าวคือมาตรฐาน ต 1.1- มาตรฐาน 

ต 2.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.19 (รายงานผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2555) และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์

ทางด้านการอ่านและเขียนได้ค่าเฉล่ียร้อยละ 42.53 ซึ่ง

ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก�าหนดไว้ สาเหตุที่ท�าให้

การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ประสบความ

ส�าเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าเป้าหมาย 

โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนเพราะผู้สอนยังยึด

การเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางเน้นการสอน

แบบบรรยาย ส่งผลให้ผู ้เรียนขาดการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ

จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ในการสอนภาษา

อังกฤษจากแนวคิดทฤษฎีการอ่านของริชาร์ด ทักเกอร์ 

(Tucker, 1984) กล่าวว่ายิ่งเริ่มต้นสอนอ่านได้เร็วเพียง

ใดก็ส่งผลให้เด็กมีทักษะการอ่านที่ดี ในปัจจุบันทักษะที่

เป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาคือทักษะ

การเขียน เพราะเป็นทักษะที่เราใช้น้อยที่สุดเน่ืองจาก

การเขียน เป็นเร่ืองค่อนข้างยากและหลายคนเป็นแต่

เพียงเขียนได้ไม่ใช่เขียนเป็น การเขียนได้และการเขียน

เป็นนั้นมี 3 ความแตกต่างกันกล่าวคือการเขียนได้นั้น  

ผู ้เขียนสามารถเขียนตัวอักษรหรือค�าต่างๆ ได้โดยไม่

ค�านึงว่าผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนเขียนหรือไม่ ส่วนการ

เขียนเป็นนั้นผู้เขียนต้องค�านึงถึงผู้อ่านให้สามารถเข้าใจ

สิง่ท่ีผูเ้ขยีนได้ซ่ึงเป็นส่ิงทีย่ากและต้องอาศยัองค์ประกอบ

หลายอย่าง (วรัญญู อรุณวัฒนากูล, 2548) จากปัญหา

ดงักล่าวผู้วิจยัจงึค้นคว้าวธิกีารต่างๆ เพือ่ช่วยแก้ไขปัญหา

และพบว่าการน�าชุดการเรียนมาใช้กับผู้เรียนจะได้ผล

ตามเป้าหมายเพราะชุดการเรียนถูกสร้างด้วยการน�า

สื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลดภาระ

ในเรือ่งการเตรยีมการสอนและเพิม่ประสบการณ์การสอน

ของครูให้กว้างขวางยิ่งข้ึน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

ท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพย์วัลย์ 

พันธุ์เจริญ (2548), รัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล (2550), และ

รัตนา มรพงษ์ (2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะใน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและ

การเขียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการใช ้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สารด้านการอ่านและการเขยีนส�าหรบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

กรุงเทพฯ ท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบ

ปกติ

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการใช ้ภาษา

องักฤษเพือ่การสือ่สารด้านการอ่านและการเขยีนส�าหรบั

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร ด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

กรุงเทพฯ หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน ที่สร้างขึ้น

สูงกว่าการเรียนแบบปกติ

2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร ด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

กรงุเทพฯ หลงัการเรยีนด้วยชดุการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
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วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6 ของโรงเรียนเอกชนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-
หนองแสง ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 7 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 2 ห้อง จ�านวน 53 คน ได้

มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลองได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ�านวน 27 

คน และกลุ ่มควบคุมได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 

จ�านวน 26 คน

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียน คือการเรียน

โดยใช้ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน 

และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1. ชุดการเรียน จ�านวน 7 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

ด้วยตนเอง

2. แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้สอนจ�านวน 

7 แผน

3. แบบทดสอบผลสมัฤทธิใ์นการใช้ภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและเขียน

วิธีรวบรวมข้อมูล
ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษด้วยชุดการเรียนการอ่านและเขียนส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้างและ

ด�าเนินการ (สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, 2543) ดังนี้ คือ 

1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน ขอบข่ายเนื้อหา 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่ 6 2) วิเคราะห์ เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ 

3) ด�าเนนิการสร้างชดุการเรียน 4) น�าชุดการเรยีนทีส่ร้าง

ขึน้ไปเสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวิทยานพินธ์ เพือ่ตรวจ

สอบความถกูต้องเหมาะสม 5) น�าชดุการเรยีนทีไ่ด้รบัการ

ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของ

องค์ประกอบทั้งหมด 6) น�าชุดการเรียนที่ได้รับการแก้ไข

แล้วไปใช้ในการทดลอง และ 7) หาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียน ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 ตามข้ันตอนของ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526)

แผนการจัดการเรียนรู ้ส�าหรับการจัดการ

เรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ท�าแผนการจัดการเรียนรู้โดย

มีขั้นตอน คือ 1) ก�าหนดเนื้อหาการสื่อสารด้านการ

อ่านและการเขียน 2) ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านการอ่านและการเขียน 3) ออกแบบกิจกรรมการ

เรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกับเนือ้หาและจุดประสงค์การเรยีนรูท่ี้

ก�าหนดไว้ และ 4) ก�าหนดสือ่การเรยีนการสอนและวธิกีาร

วัดและประเมินผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ และท�าการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและน�า

ผลมาพัฒนาปรับปรุง

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและ

เขียนภาษาอังกฤษ มีข้ันตอนในการสร้างแบบทดสอบ 

และหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน�าไปใช้ คือ 

1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 และมาตรฐานการเรียนรู ้ ของกลุ ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2) ก�าหนดจุด

ประสงค์การเรยีนรูจ้ากเนือ้หาท้ัง 7 เรือ่ง 3) สร้างข้อสอบ

ตามเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 

4) น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น

เสนอคณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ตรวจสอบความ

ถกูต้องเหมาะสม 5) น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนที่สร้างขึ้นให้ผู ้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษา
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

อังกฤษ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบ

กับจุดประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ 6) น�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน ม.1/1 

จ�านวน 50 คน (นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้น ป.6) แล้ว

น�าผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าความ

ยากง่าย (p) = 0.25 และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) = 0.63 

และเหลือข้อสอบจ�านวน 30 ข้อ และ 7) น�าแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผ่่านการคัดเลอืกจากข้อ 6 ไป

ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 50 คน 

จากนั้นน�าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น

โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) 

แบบ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.98

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่าสถติพิืน้ฐานท่ีใช้วเิคราะห์ข้อมูล มดีงันี้

1.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนน (X) (ล้วน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2536)

1.2 ค ่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)

2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ

2.1 หาค ่าความยากง ่ายของข ้อสอบ 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)

2.2 หาค ่าอ�านาจจ�าแนกของข ้อสอบ 

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)

2 .3  หาค ่ าความเที่ ยงตรง เชิ ง เนื้ อหา

ของแบบทดสอบที่ใช้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)

2.4 หาค่าความเชือ่มัน่แบบคเูดอร์-รชิาร์ดสนั 

(Kuder-Richardson) โดยใช้ KR-20 (ล้วน สายยศและ

อังคณา สายยศ, 2539)

3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

3.1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก

การอ่านและการเขียนส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย

ใช้สถติใินการทดสอบสมมตุฐิาน E
1
/E

2 
มปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑ์ 80/80 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532)

3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่านและการเขียนส�าหรับ

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานาวา 

กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้แบบ

ปกติ โดยใช้ dependent t-test ของศิริชัย กาญจนวาสี, 

ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข (2551)

3.3 เปรียบเทียบความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่านและการเขียน

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ

ยานนาวา กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร 

dependent t –test

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการ

อ่านและการเขียน ส�าหรบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีน

เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัย

และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส ่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านการอ่านและการเขียน ส�าหรับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 พบว่าชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 

มีค่าเท่ากับ 80.43/ 87.50 แสดงว่าชุดการเรียนที่สร้าง

ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่

ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการ

อ่านและการเขียน ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้

วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นชุดการเรียนท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
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ที่จะน�าไปใช้ได้ สอดคล้องกับมนตรี แย้มกสิกร (2551) 

ได้กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน มีหลักการ

และแนวคิดสนับสนุน 2 วิธี คือ 1) เกณฑ์มาตรฐาน 

90/90 ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง 

กุมุทและ 2) ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
)/

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) ตามแนวคิดของ ชัยยงค์ 

พรหมวงศ์ เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นวิธีการที่มีหลัก

การเรียนแบบรอบรู้ เป็นหลักการส�าคัญ ส่วนการหา

ประสทิธิภาพกระบวนการ (E
1
)/ประสทิธภิาพของผลลพัธ์ 

(E
2
) มีหลักการประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและการ

ประเมินสุดท้าย กระท�าได้โดยการประเมนิพฤติกรรมของ

ผู้เรียน แต่ผู้วิจัยเลือกเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพราะเป็น

เกณฑ์ทีใ่ช้เป็นมาตรฐานในการพจิารณาหาประสทิธภิาพ

ของบทเรียนส�าเร็จรูปการจัดการเรียนโดยใช้ชุดการ

เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน ส�าหรับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.43/ 87.50 สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นสอดคล้องกับงาน

วิจัยของของรัตนาวดี ค�าชมพู (2549) พลรบ พรายรักษา 

(2552) ชอร์ทเตอร์ (1982) และ แอนเดอร์สัน (1982)

2. ความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษ 

หลังจากได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนโดยใช้

แบบฝึกการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6 พบว่า สูงกว่าก่อนการเรียนด้วยชุดการ

เรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

อังกฤษหลังได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะ

ชดุการเรยีนการสอนทีส่ร้างขึน้เป็นสือ่นวตักรรมทางการ

ศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี มี

ความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ ส่งผลให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ บุญเก้ือ ควรหาเวช 

(2543) กล่าวว่า การฝึกฝนทักษะกระบวนการทางภาษา

อังกฤษ จ�าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาเข้ามาช่วย ซึ่งได้แก่ ชุดการเรียน เป็นต้น 

การสอนด้วยชุดการเรียนจะท�าให้ครูสามารถถ่ายทอด

เนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อนและเป็นนามธรรมให้นักเรียน

เข้าใจง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ครูด้วย ด้าน

นกัเรยีนได้เรยีนรูไ้ปทลีะขัน้ตามความสามารถ ความสนใจ

ของนักเรียนเองท�าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึง

สอดคล้องกับงานวจิยัของสจุติตรา เพยีสนีุย้ (2548) และ 

ทิศนา แขมมณี (2547) 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท�าให้ผู้เรียนได้

รับความรู้ตรงเป้าหมายท่ีได้ถูกก�าหนดไว้โดยท่ีสื่อในชุด

การเรียนท�าให้ผูเ้รยีนเหน็กระบวนการทีถู่กต้อง ครบถ้วน

และมีความชัดเจนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนท่ีไม่

ได้ใช้ชุดการเรียน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนเพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านการอ่านและการเขียน ส�าหรับช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ

ให้น�าชุดการเรียนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวชิาภาษาองักฤษเพิม่เตมิ กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษา

ต่างประเทศ ในระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

2. การสร้างชุดการเรียนเพื่อน�าไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ควรแบ่งเนื้อหาออก

เป็นเนื้อหาย่อยๆ แล้วน�ามาบูรณาการเป็นชุดการเรียน

ของแต่ละหน่วย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ ส�าหรับการใช้ชุดการเรียนแต่ละคาบเรียน 
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ผูส้อนต้องมีแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่

ประกอบการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล

ในแต่ละชุดการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

3. ในการสอนทุกครั้ง ผู้สอนควรศึกษาท�าความ

เข้าใจเกีย่วกบัชดุการเรยีนล่วงหน้า เพ่ือศึกษารายละเอยีด

และขั้นตอนการสอนต่างๆ ในชุดการเรียนให้เกิดความ

เข้าใจและกระจ่าง และจดัห้องเรยีนให้มบีรรยากาศทีเ่อือ้

ต่อการเรียนการสอน 

4. ผู้สอนควรอธิบาย ชี้แจง แนะน�า ให้นักเรียน

เข้าใจวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้ชุดการเรียน

อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันส่งผลให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ

5. การใช้ชุดการเรียนกับผู ้เรียน ผู ้สอนควร

เน้นให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และ

ความรบัผดิชอบ เนือ่งจากการท�าชดุการเรยีนมกีารเฉลย

กิจกรรมและแบบฝึกหดั หากผูเ้รยีนขาดความซือ่สตัย์ จะ

ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ

6. ผู้สอนควรบนัทกึปัญหาหรอืข้อสงสยัทีผู่เ้รยีน

ซักถามไว้ เพราะชดุการเรียนถงึแม้ว่าจะผ่านการปรบัปรงุ

แก้ไขมาแล้วก็ตาม ก็อาจมีข้อบกพร่องบางจุดเกิดขึ้น ใน

ขณะนั้นกับผู้เรียน

7. การน�าชุดการเรียนไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ 

ผู ้สอนควรปรับเวลาการท�ากิจกรรมให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มนั้นๆ จะท�าให้การจัดการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนร่วม

กับวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยเน้นการเรียน

การสอนที่เน้นการปฏิบัติ และการออกมาน�าเสนอหน้า

ชั้นเรียน 

2. ควรมกีารพฒันาในการจดัท�าชดุ การเรยีนกบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และอาจจะขยายการสร้างชุด

การเรยีนในกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศให้ครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ 

3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนกลุ่ม

สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยและองักฤษ ทีเ่น้นทักษะการฟัง 

พูด อ่านและเขียน ในทุกระดับชั้น ต่อไปเพราะจะท�าให้

การจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาเหล่านีม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น
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