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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
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ชุดการเรียนเพือ่ ส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารด้วยการอ่านและเขียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนโรงเรียน
เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ จ�ำนวน 53 คน สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
(E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน
และเขียน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.43/87.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ตั้งไว้ 2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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พบว่า คะแนนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ: 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 (E1/E2), 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

บทนำ�
ความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�ำให้
โลกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสาร
กันอย่างไร้พรมแดนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท�ำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูล ข่าวสาร จากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอย่าง
รวดเร็วดังนั้นความรู้ความสามารถด้านภาษาจึงเป็นส่วน
ส�ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล
ข่ า วสารที่ สื่ อ สารกั น โดยเฉพาะความรู ้ ใ นด้ า นภาษา

อังกฤษซึ่งปัจจุบันถือเป็นภาษาสากลในการสื่อสารกัน
ทั่ ว โลก ประเทศไทยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ภาษา และการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงของโลก ดังจะเห็นได้จากในอดีตประเทศไทย
มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2539
ซึ่งก�ำหนด ให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2544
กระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนดสาระ มาตรฐานการเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนช่วงชั้น ซึ่ง
เป็นที่มาของการเริ่มต้นการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
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และเป็ น ครั้ ง แรกที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งท� ำ หลั ก สู ต รของ
ตนเอง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 ทางกระทรวง
ศึกษาธิการก�ำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน
และภาษาอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่
จะจัดท�ำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความ
ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจาก
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การศึ ก ษา
การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้ า ง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชน
โลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุ ม มองของสั ง คมโลก น� ำ มาซึ่ ง มิ ต รไมตรี แ ละ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความ
เข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น ดี ขึ้ น เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจ ความ
แตกต่ า งของภาษาและวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี การคิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ
และใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเพื่ อ การสื่ อ สารได้ รวมทั้ ง
เข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู ้ ต ่ า ง ๆ ได้ ง ่ า ยและกว้ า งขึ้ น และมี
วิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิตกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญและเห็นความจ�ำเป็นของการ
ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา
ของผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ คือ สามารถใช้ภาษาในการเข้าสูส่ งั คม และ
เข้าใจวัฒนธรรมของภาษา (Socio-Cultural Functions)
แล้วสามารถสือ่ ความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา
ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงประกอบ
ไปด้วย 4 ทักษะ คือทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนให้เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รียนและสังคมไทย
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ได้
ก�ำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น และ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในการติดต่อ
สื่อสารการศึกษา การแสวงหาข้อมูล และการประกอบ
อาชีพ อย่างไรก็ตามการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษของนักเรียน
ไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงระดับที่ต้องการ คือ จากการ
ทดสอบ O - Net ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) ปีการศึกษา 2556
พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของวิชาภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลีย่ 33.82
และทักษะการอ่านและเขียนเป็นทักษะที่ควรได้รับการ
พัฒนาจึงเป็นเหตุให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาด้วยการใช้
ชุดการเรียนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญมาก
ที่สุดส�ำหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
เพราะโอกาสใช้ ทั ก ษะการฟั ง การพู ด และการเขี ย น
น้อยกว่าการอ่าน ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ�ำเป็นใน
การศึกษาหาความรู้ เช่น การอ่านบทความ การอ่าน
ต�ำราเรียน การอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน และ
การอ่านผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ส่วนทักษะการ
เขียนเป็นเครื่องวัดความเจริญงอกงามทางอารยธรรม
ของมนุษย์ในแต่ละสมัยที่ได้ถ่ายทอดมรดกทางด้านสติ
ปัญญาของมนุษย์ ให้เป็นสื่อที่แพร่กระจายให้เกิดความ
คิดกว้างไกล ดังนั้นการเขียนจึงเป็นทักษะการใช้ภาษา
และค� ำ พู ด ที่ ส ามารถสื่ อ ความหมายให้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
ปรากฏได้นานกว่าการพูด การเขียนมักเขียนเป็นเรื่อง
ราวเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความมุ่งหมายของผู้เขียน ผู้ที่เป็น
นักอ่านที่ดีย่อมสามารถ น�ำความรู้และรูปแบบที่ได้จาก
การอ่านมาพัฒนาการเขียนของตนให้มีคุณภาพ จึงเห็น
ได้วา่ การอ่านและการเขียนล้วนแต่เป็นทักษะการสือ่ สาร
ที่ส�ำคัญและมีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกแยะออก
จากกันได้ เหมาะเป็นกระบวนการที่เกื้อกูลกัน เนื่องจาก
การอ่านเป็นการรับข้อมูลเพื่อเป็นฐานความรู้ ตลอดจน
ศึกษาและท�ำความเข้าใจรูปแบบงานเขียนที่ได้อ่าน ส่วน
งานเขียนคือผลผลิตจากการสั่งสมข้อมูล การวิเคราะห์
การเลียบแบบวิธีการที่ได้จากการอ่านนั้นเองจากการ
ศึกษาพบว่าปัจจุบนั ทักษะการอ่านและการเขียนมีปญ
ั หา

- 12 -

วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
หลายประการ (สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ศรีสุวรรณ
วิวธิ เทศ, 2546) และจากการพิจารณาผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านและเขียนของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2555 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา พบว่านักเรียน
ได้คะแนนน้อย กล่าวคือมาตรฐาน ต 1.1- มาตรฐาน
ต 2.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.19 (รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555) และคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการอ่านและเขียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.53 ซึ่ง
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก�ำหนดไว้ สาเหตุที่ท�ำให้
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำกว่าเป้าหมาย
โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนเพราะผู้สอนยังยึด
การเรียนการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางเน้นการสอน
แบบบรรยาย ส่ ง ผลให้ ผู ้ เรี ย นขาดการมี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับ
จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ในการสอนภาษา
อังกฤษจากแนวคิดทฤษฎีการอ่านของริชาร์ด ทักเกอร์
(Tucker, 1984) กล่าวว่ายิ่งเริ่มต้นสอนอ่านได้เร็วเพียง
ใดก็ส่งผลให้เด็กมีทักษะการอ่านที่ดี ในปัจจุบันทักษะที่
เป็นปัญหาส�ำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาคือทักษะ
การเขียน เพราะเป็นทักษะที่เราใช้น้อยที่สุดเนื่องจาก
การเขียน เป็นเรื่องค่อนข้างยากและหลายคนเป็นแต่
เพียงเขียนได้ไม่ใช่เขียนเป็น การเขียนได้และการเขียน
เป็นนั้นมี 3 ความแตกต่างกันกล่าวคือการเขียนได้นั้น
ผู้เขียนสามารถเขียนตัวอักษรหรือค�ำต่างๆ ได้โดยไม่
ค�ำนึงว่าผู้อ่านจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนเขียนหรือไม่ ส่วนการ
เขียนเป็นนั้นผู้เขียนต้องค�ำนึงถึงผู้อ่านให้สามารถเข้าใจ
สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนได้ซงึ่ เป็นสิง่ ทีย่ ากและต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายอย่าง (วรัญญู อรุณวัฒนากูล, 2548) จากปัญหา
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงค้นคว้าวิธกี ารต่างๆ เพือ่ ช่วยแก้ไขปัญหา
และพบว่าการน�ำชุดการเรียนมาใช้กับผู้เรียนจะได้ผล
ตามเป้าหมายเพราะชุดการเรียนถูกสร้างด้วยการน�ำ

สื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ลดภาระ
ในเรือ่ งการเตรียมการสอนและเพิม่ ประสบการณ์การสอน
ของครูให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วและตรงตามจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
ที่ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของทิ พ ย์ วั ล ย์
พันธุ์เจริญ (2548), รัชดาภรณ์ พันธ์พิกุล (2550), และ
รัตนา มรพงษ์ (2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและ
การเขียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะในการใช้ ภ าษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านการอ่านและการเขียนส�ำหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบ
ปกติ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทั ก ษะในการใช้ ภ าษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านการอ่านและการเขียนส�ำหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
กรุงเทพฯ หลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน ที่สร้างขึ้น
สูงกว่าการเรียนแบบปกติ
2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ด้านการอ่าน และการเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา
กรุงเทพฯ หลังการเรียนด้วยชุดการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

- 13 -

Journal of Education Vol.26 No.2 May - August 2015

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่
6 ของโรงเรียนเอกชนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 7 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2556 จ�ำนวน 2 ห้อง จ�ำนวน 53 คน ได้
มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ�ำนวน 27
คน และกลุ่มควบคุมได้แก่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
จ�ำนวน 26 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการเรียน คือการเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1. ชุดการเรียน จ�ำนวน 7 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ด้วยตนเอง
2. แผนการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับผู้สอนจ�ำนวน
7 แผน
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิใ์ นการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและเขียน

วิธีรวบรวมข้อมูล
ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยชุดการเรียนการอ่านและเขียนส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้างและ
ด�ำเนินการ (สมเชาว์ เนตรประเสริฐ, 2543) ดังนี้ คือ

1) ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือเรียน ขอบข่ายเนื้อหา
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ ระดั บ ชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 6 2) วิเคราะห์ เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้
3) ด�ำเนินการสร้างชุดการเรียน 4) น�ำชุดการเรียนทีส่ ร้าง
ขึน้ ไปเสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ ตรวจ
สอบความถูกต้องเหมาะสม 5) น�ำชุดการเรียนทีไ่ ด้รบั การ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของ
องค์ประกอบทั้งหมด 6) น�ำชุดการเรียนที่ได้รับการแก้ไข
แล้วไปใช้ในการทดลอง และ 7) หาประสิทธิภาพของ
ชุดการเรียน ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 ตามขั้นตอนของ
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2526)
แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ การจั ด การ
เรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ท�ำแผนการจัดการเรียนรู้โดย
มีขั้นตอน คือ 1) ก�ำหนดเนื้อหาการสื่อสารด้านการ
อ่านและการเขียน 2) ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านการอ่านและการเขียน 3) ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับเนือ้ หาและจุดประสงค์การเรียนรูท้ ี่
ก�ำหนดไว้ และ 4) ก�ำหนดสือ่ การเรียนการสอนและวิธกี าร
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ และท�ำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและน�ำ
ผลมาพัฒนาปรับปรุง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและ
เขียนภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ
และหาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบก่ อ นน� ำ ไปใช้ คื อ
1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และมาตรฐานการเรี ย นรู ้ ของกลุ ่ ม สาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2) ก�ำหนดจุด
ประสงค์การเรียนรูจ้ ากเนือ้ หาทัง้ 7 เรือ่ ง 3) สร้างข้อสอบ
ตามเนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู ้
4) น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น
เสนอคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม 5) น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษา
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก
การอ่านและการเขียนส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้สถิตใิ นการทดสอบสมมุตฐิ าน E1/E2 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532)
3.2 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่านและการเขียนส�ำหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานาวา
กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยใช้ dependent t-test ของศิริชัย กาญจนวาสี,
ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข (2551)
3.3 เปรี ย บเที ย บความสามารถในการ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยแบบฝึ ก การอ่ า นและการเขี ย น
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
1. หาค่าสถิตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้ ยานนาวา กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร
1.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนน (X) (ล้วน สายยศ dependent t –test
และอังคณา สายยศ, 2536)
1.2 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S) ผลการวิจัยและอภิปรายผล
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
จากการพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความ
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการ
2.1 หาค่ า ความยากง่ า ยของข้ อ สอบ อ่านและการเขียน ส�ำหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
เซนต์ยอแซฟ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัย
2.2 หาค่ า อ� ำ นาจจ� ำ แนกของข้ อ สอบ และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539)
1. ผลการพั ฒ นาชุ ด การเรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
2.3 หาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ของแบบทดสอบที่ ใช้ ใ นการฝึ ก โดยใช้ ค ่ า ดั ช นี ค วาม ด้านการอ่านและการเขียน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษา
สอดคล้อง (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539) ปีที่ 6 พบว่าชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
2.4 หาค่าความเชือ่ มัน่ แบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน มีค่าเท่ากับ 80.43/ 87.50 แสดงว่าชุดการเรียนที่สร้าง
(Kuder-Richardson) โดยใช้ KR-20 (ล้วน สายยศและ ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่
อังคณา สายยศ, 2539)
ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการ
อ่านและการเขียน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นชุดการเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสม
อังกฤษ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้อง ระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ 6) น�ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน ม.1/1
จ�ำนวน 50 คน (นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้น ป.6) แล้ว
น�ำผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ โดยการหาค่าความ
ยากง่าย (p) = 0.25 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) = 0.63
และเหลือข้อสอบจ�ำนวน 30 ข้อ และ 7) น�ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากข้อ 6 ไป
ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 50 คน
จากนั้นน�ำผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson)
แบบ KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.98
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ที่จะน�ำไปใช้ได้ สอดคล้องกับมนตรี แย้มกสิกร (2551)
ได้กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน มีหลักการ
และแนวคิดสนับสนุน 2 วิธี คือ 1) เกณฑ์มาตรฐาน
90/90 ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง
กุ มุ ท และ 2) ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E 1)/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ตามแนวคิดของ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นวิธีการที่มีหลัก
การเรียนแบบรอบรู้ เป็นหลักการส�ำคัญ ส่วนการหา
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
(E2) มีหลักการประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและการ
ประเมินสุดท้าย กระท�ำได้โดยการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้เรียน แต่ผู้วิจัยเลือกเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพราะเป็น
เกณฑ์ทใี่ ช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาหาประสิทธิภาพ
ของบทเรี ย นส� ำ เร็ จ รู ป การจั ด การเรี ย นโดยใช้ ชุ ด การ
เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน ส�ำหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.43/ 87.50 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นสอดคล้องกับงาน
วิจัยของของรัตนาวดี ค�ำชมพู (2549) พลรบ พรายรักษา
(2552) ชอร์ทเตอร์ (1982) และ แอนเดอร์สัน (1982)
2. ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
หลังจากได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนโดยใช้
แบบฝึกการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 พบว่า สูงกว่าก่อนการเรียนด้วยชุดการ
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษหลังได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน อาจเป็นเพราะ
ชุดการเรียนการสอนทีส่ ร้างขึน้ เป็นสือ่ นวัตกรรมทางการ
ศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี มี
ความเข้าใจในเนือ้ หามากขึน้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ บุญเกื้อ ควรหาเวช
(2543) กล่าวว่า การฝึกฝนทักษะกระบวนการทางภาษา

อั ง กฤษ จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเข้ามาช่วย ซึ่งได้แก่ ชุดการเรียน เป็นต้น
การสอนด้วยชุดการเรียนจะท�ำให้ครูสามารถถ่ายทอด
เนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อนและเป็นนามธรรมให้นักเรียน
เข้าใจง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ครูด้วย ด้าน
นักเรียนได้เรียนรูไ้ ปทีละขัน้ ตามความสามารถ ความสนใจ
ของนักเรียนเองท�ำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุจติ ตรา เพียสีนยุ้ (2548) และ
ทิศนา แขมมณี (2547)
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านการอ่านและเขียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ท�ำให้ผู้เรียนได้
รับความรู้ตรงเป้าหมายที่ได้ถูกก�ำหนดไว้โดยที่สื่อในชุด
การเรียนท�ำให้ผเู้ รียนเห็นกระบวนการทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
และมีความชัดเจนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนที่ไม่
ได้ใช้ชุดการเรียน

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
ด้านการอ่านและการเขียน ส�ำหรับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ
ให้น�ำชุดการเรียนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ เติม กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษา
ต่างประเทศ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. การสร้างชุดการเรียนเพื่อน�ำไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ ควรแบ่งเนื้อหาออก
เป็นเนื้อหาย่อยๆ แล้วน�ำมาบูรณาการเป็นชุดการเรียน
ของแต่ ล ะหน่ ว ย เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพ ส�ำหรับการใช้ชุดการเรียนแต่ละคาบเรียน
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วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
ผูส้ อนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่
ประกอบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ในแต่ละชุดการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
3. ในการสอนทุกครั้ง ผู้สอนควรศึกษาท�ำความ
เข้าใจเกีย่ วกับชุดการเรียนล่วงหน้า เพือ่ ศึกษารายละเอียด
และขั้นตอนการสอนต่างๆ ในชุดการเรียนให้เกิดความ
เข้าใจและกระจ่าง และจัดห้องเรียนให้มบี รรยากาศทีเ่ อือ้
ต่อการเรียนการสอน
4. ผู้สอนควรอธิบาย ชี้แจง แนะน�ำ ให้นักเรียน
เข้าใจวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการใช้ชุดการเรียน
อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
5. การใช้ชุดการเรียนกับผู้เรียน ผู้สอนควร
เน้นให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ เนือ่ งจากการท�ำชุดการเรียนมีการเฉลย
กิจกรรมและแบบฝึกหัด หากผูเ้ รียนขาดความซือ่ สัตย์ จะ
ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ
6. ผูส้ อนควรบันทึกปัญหาหรือข้อสงสัยทีผ่ เู้ รียน
ซักถามไว้ เพราะชุดการเรียนถึงแม้วา่ จะผ่านการปรับปรุง

แก้ไขมาแล้วก็ตาม ก็อาจมีข้อบกพร่องบางจุดเกิดขึ้น ใน
ขณะนั้นกับผู้เรียน
7. การน�ำชุดการเรียนไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆ
ผู ้ ส อนควรปรั บ เวลาการท� ำ กิ จ กรรมให้ เ หมาะสมกั บ
ศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มนั้นๆ จะท�ำให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนร่วม
กับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดยเน้นการเรียน
การสอนที่เน้นการปฏิบัติ และการออกมาน�ำเสนอหน้า
ชั้นเรียน
2. ควรมีการพัฒนาในการจัดท�ำชุด การเรียนกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และอาจจะขยายการสร้างชุด
การเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศให้ครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ
3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยและอังกฤษ ทีเ่ น้นทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียน ในทุกระดับชั้น ต่อไปเพราะจะท�ำให้
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเหล่านีม้ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น
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