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การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
แบบมอนเตสซอรี สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1
The Development of A Workbook on English Reading And Writing Skills Based on
Montessori Approach for Prathomsuksa 1 Students
เกษร คํามูล 1, ดร.ทิพวัลย์ คําคง 2, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม ศรี รักษา 3
1
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2 3
, อาจารย์ทีปรึ กษา สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ (1) เพือพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอรี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพือ
เปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน (3) เพือ
เปรี ยบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการ
อ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ระหว่างก่อนเรี ยนกับหลังเรี ยน (4) เพือ
ศึก ษาความพึงพอใจของนัก เรี ย นชันประถมศึก ษาปี ที 1 ที มีต่ อแบบฝึ กทัก ษะการอ่า น และการเขี ย น
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อ อําเภอแก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
จํานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยนจํานวน 10 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่มเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย แบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี แบบประเมินทักษะการอ่าน แบบประเมินทักษะการ
เขียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอน
แบบมอนเตสซอรี
ผลการวิจยั ปรากฏว่า (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ
75.27 / 76.30 (2) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อทีได้
เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสูง
กว่าก่ อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 (3) ทัก ษะการเขี ยนภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนชัน
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ประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อทีได้เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (4) ความ
พึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอน
เตสซอรี อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : แบบฝึ กทักษะ / การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ / มอนเตสซอรี
Abstract
The purposes of this research were (1) to develop the workbook on English reading and writing
skills based on Montessori approach prathomsuksa 1 students to evaluate the efficiency 75/75 (2) to
compare the reading skills of students using the pre - test and post - test (3) to compare the writing
skills of students using the pre - test and post - test (4) to investigate students’ satisfaction on the
workbook on English reading and writing skills based on Montessori approach for prathomsuksa 1
students
The samples used in the study were ten Prathomsuksa 1 students studying in the second semester
of an academic year of 2015 from Wattaklo School, Amphoe kaengkoi, Saraburi province, Saraburi
Education Service Area 2, selected by the sample random sampling. The instruments used for collecting
data included workbook on English reading and writing skills based on Montessori approach for
prathomsuksa 1 students reading and writing skills objective tests and a questionnaire on students’
satisfaction on the workbook on English reading and writing skills based on Montessori approach for
prathomsuksa 1 students
The research findings were as follows : (1) The efficiency of the workbook on English reading
and writing skills based on Montessori approach for grade 1st was at 75.27 / 76.30. (2) After learning
using workbook on English reading and writing skills based on Montessori approach for prathomsuksa 1
studrens. the reading skill of students was higher than before learning at the significance level at 0.05.(3)
After learning using workbook on English reading and writing skills based on Montessori approach for
prathomsuksa 1 studrens the writing skill of students was higher than before learning at the significance
level at 0.05. (4) The students’ satisfaction on the workbook on English reading and writing skills based
on Montessori approach for prathomsuksa 1 studrens was at the high level.
Keyword: The exercises / Reading and writing English / Montessori
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บทนํา
กระบวนการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในปัจจุบนั เป็ นแนวการสอนทีไม่จาํ กัดความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนไว้แต่เพียงความรู้ดา้ นโครงสร้างไวยากรณ์เท่านัน แต่สนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนได้มีทกั ษะการใช้ภาษาทุ ก
ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551ข) ถึงแม้ว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษจะมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก แต่เท่าทีผ่านมายังไม่บรรลุเป้ าหมายเท่าทีควรดังจะ
เห็นได้จาก รายงานการวัดความสามารถระดับชาติ (O-NET) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ผลการ
สอบของนักเรี ยนเฉลียอยูใ่ นระดับตําทังประเทศ โรงเรี ยนวัดท่าคล้อเป็ นโรงเรี ยนหนึ งในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ซึงในปี การศึกษา 2557 มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ อยูใ่ นระดับค่าเฉลีย 29.67(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2557) ซึงเป็ นค่าเฉลียทีตํา
กว่าระดับจังหวัด(ค่าเฉลียระดับจังหวัด 30.61) สูงกว่าระดับเขตพืนที(ค่าเฉลียระดับเขตพืนที 29.33) แต่ตาํ
กว่าระดับประเทศ(ค่าเฉลียระดับประเทศ 36.02) ปั ญหาที พบในการเรี ยนการสอนวิชานี คื อนัก เรี ยนไม่
สามารถระบุตวั อักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคําง่ายๆ ไม่ถกู ต้องตามหลักการอ่าน ความไม่เข้าใจ
โครงสร้างพืนฐานไวยากรณ์ จําคําศัพท์ในบทเรี ยนได้น้อย ขาดความมันใจในการพูดสนทนาโต้ตอบ ขาด
ทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย น อ่ า นไม่อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ และขาดแคลนสื อที ใช้ใ นการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูว้ ิจยั จึงได้จดั ทําแบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียน มาเป็ นเครื องมือช่วยให้นักเรี ยนมีทกั ษะการ
อ่าน การเขียนได้ดีขึน
จากปัญหาด้านผลสัมฤทธิการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ทําให้ผวู้ ิจยั เห็นความสําคัญใน
การหาแนวทางมาแก้ไขปัญหาการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึก ษาปี ที 1 ให้ประสบความสําเร็ จเพือตอบสนองความต้องการ และการเปลียนแปลงต่ างๆ ที มี
ตลอดเวลา โดยการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี
ซึงเป็ นนวัตกรรมการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความสนใจ ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพอย่างสมดุลทุก ด้าน
เพื อความเป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู ร ณ์ เนื องจากการปลูก ฝั ง ให้นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 1 ที เพิ งเรี ยน
ภาษาอังกฤษให้มีพืนฐานทีดีจะช่วยให้นักเรี ยนสามารถนําทักษะทีได้ไปต่อยอดในการพัฒนาทัง 4 ทักษะ
คือทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนต่อไป เพือการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษให้
สูงขึน

322

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU201

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนตามแนวการสอนแบบมอน เตสซอรี สําหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพือเปรี ยบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนัก เรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด้ว ย
แบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ระหว่างก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยน
3. เพือเปรี ยบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ระหว่างก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยน
4. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีมีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน และ
การเขียน ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนในกลุ่มสห
วิทยาศึกษาวังสีทา อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ทังหมด 11 โรงเรี ยน จํานวน 11 ห้องเรี ยน จํานวน 187 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อ
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยนจํานวน 10 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (sample random
sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
2. ตัวแปรทีใช้ ในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้น (independent variable)ได้แก่แบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี
2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้แก่
2.2.1 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
2.2.2 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
2.2.3 ความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะ
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3. เนือหาสาระ
การวิจ ัย ครั งนี ผูว้ ิจ ัยได้ค ัด เลือ กเนื อหาสาระ กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีสอดคล้องกับพัฒนาการและเหมาะสมกับวัย
โดยวิเคราะห์จากสาระการเรี ยนรู้ที 1 ภาษาเพือการสือสาร มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื องทีฟังและ
อ่านจากสือประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตัวชีวัดที 2 คือ ระบุตวั อักษรและเสี ยงอ่าน
ออกเสียงและสะกดคําง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน โดยคัดเลือกเนื อหา คําศัพท์พืนฐานทีมีความยาก ง่าย
เหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษา ปี ที 1 โดยเน้นการอ่าน และการเขียนด้วย phonics
4. ระยะเวลาทีใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครังนี ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โดย
ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชัวโมง รวมทังหมด 15 ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฏีทีเกียวข้ อง
กันเทอร์และคณะ (Gunter et al, 1990, p.80) กล่าวว่าแบบฝึ กใช้ในการให้นกั เรี ยนฝึ กด้วยตนเอง
และแบบฝึ กควรมีการให้คาํ แนะนําในการทําแก่นกั เรี ยน โดยให้ครู แสดงตัวอย่างแก่นักเรี ยนก่อ เช่น ครู ให้
นักเรี ยนทังชันช่ว ยกันตอบคําถามข้อแรก และครู ช่ว ยให้ค าํ แนะนํา จากนันจึงให้นัก เรี ยนทําด้วยตนเอง
จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายตรวจสอบและซักถามข้อสงสัยในข้อคําถามและคําตอบร่ วมกัน
เมเยอร์ และเมนนิ ง (Meyer and Manning, 2007, p.241) กล่าวว่า การอ่านคือการกระทําของการ
ทําคําโดยการเชือมเสียงพูดกับตัวอักษรหรื อกลุ่มของตัวอักษร มันอาจจะเป็ นการเรี ยนรู้และการเรี ยนของคํา
ทีผูอ้ ่านคาดว่าจะส่ งมอบให้หน่ ว ยความจํา ดังนันการอ่านถือว่าเป็ นกระบวนการที ผูอ้ ่านทําการสื อสาร
ระหว่างตัวอักษรและเสียงและจดจําคํา
เวบสเตอร์ม (Webster, 1981, p.2190) ให้ความหมายของการเขียนสะกดคําว่า “การเขียนสะกด
คําเป็ นศิลปะหรื อกลวิธีในการจัดเรี ยงอักษรให้เป็ นคําตามแบบทีคนยอมรับ” ซึงสอดคล้องกับความเป็ นของ
บันลือ พฤกษะวัน (2522, หน้า30) กล่าวว่า การสะกดคําเป็ นการสอนให้เด็กนักเรี ยนรู้จกั หลักเกณฑ์ของ
เรี ยงลําดับตัวอักษรภายใน คําหนึๆ เพือจะได้ออกเสียงชัดเจนและเขียนคําได้อย่างถูกต้อง ลักษณะการเขียน
คําทีถูกต้องตามแบบ
อารี สัณหฉวี (2544, หน้า 6-8 ) อธิบายทฤษฎีการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรไว้ว่า
แนวคิดของมอนเตสซอรี ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ รุ สโซ เฟรอเบล และเปสตา ลอสซี มอนเตสซอรี
มีความเชือว่าคุณสมบัติความสามารถแต่กาํ เนิ ดของมนุ ษย์ จะต่างจากสัญชาติ ญาณของสัตว์จะคงที และ
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มนุษย์จะมีวยั เด็กอันยาวนานซึงต้องอาศัยพึงพาผูอ้ ืนในการเรี ยนรู้ ในขณะทีสัตว์ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการเรี ยนรู้
ยาวนานนัก
ควิก (Quirk, 1987) และวรู ม (Vroom 1990, p .8) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงผลทีได้จาก
การทีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ งนัน ทัศนคติดา้ นบวกและแสดงให้เห็นเป็ นสภาพความพึงพอใจใน
สิ งนัน และทัศนคติดา้ นลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจนันเอง
2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
จักรพรรดิ คงนะ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษา อังกฤษทีเกียวกับ
ปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 โรงเรี ยนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุ สรณ์
จังหวัดนครปฐม โดยใช้นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 26 คน ผลการวิจยั พบว่าประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก
เสริ มการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้นมีค่า 75.84/75.12 ซึงถือว่ามีประสิ ทธิภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้แบบ
ฝึ กฯ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักเรี ยนมีความคิดเห็นทีดีต่อแบบฝึ กเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษที
เกียวกับปัญหาของวัยรุ่ นตอนต้น
นันท์มนัส คําเอก(2551, บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที
ได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ กลุ่ มตัว อย่างเป็ นนัก เรี ยนชันมัธ ยมศึก ษาปี ที 1 จํานวน 35 คน ผลการวิจ ัยพบว่า รําดับ
ความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้น งานปฏิบตั ิหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่ อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีค วามพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิในระดับมาก
ฟอร์ เกท (Forget 2006) ได้ทาํ การศึกษาถึงผลกระทบของการสอนอ่านแบบเน้นเนื อหาทีมีต่อ
ทัศนคติ ความตระหนักทางอภิปัญญา และความสําเร็ จในการอ่าน ของนักเรี ยนมัธยมในชยบท กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นครู ผสู้ อนมัธยมในชนบทของโอไฮโอ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และนักเรี ยนมัธยมปี ที 4 ระหว่างปี
2002 และ 2003 โดยนักเรี ยนทําแบบวัดทัศนคติและวัดความตระหนักทางอภิปัญญาในการใช้กลยุทธ์การ
อ่าน ผลการวิจยั พบว่า จากการรายงานผลของครู ผสู้ อนเกียวกับการใช้กลยุทธ์การอ่านแบบเน้นเนื อหาสาระ
ในการสอบ การพัฒนาการสอน ช่วยส่งเสริ มทัศนคติของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการอ่านเพียงเล็กน้อย ในด้านกลยุทธ์
ทางอภิปัญญา หรื อคะแนนการอ่านก็เพิ มขึนเล็กน้อย ผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า การสอนอ่านแบบเน้นเนื อหาถ้าจะ
ให้ได้ผลครู ตอ้ งใช้กลยุทธ์ทีถูกต้อง การสนับสนุ น จากเพือนร่ วมงานด้านการสอนเพือให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองจากโครงงาน การวิจยั ชันเรี ยน ครู ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนอย่างมีประสิ ทธิภาพและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการอ่านเชิงเนือหาสาระระดับมัธยมด้วย
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วิธีดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนในกลุ่มสห
วิทยาศึกษาวังสีทา อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ทังหมด 11 โรงเรี ยน จํานวน 11 ห้องเรี ยน จํานวน 187 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อ
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรี ยนที 2 ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยนจํานวน 10 คน ได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (sample random
sampling) โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
2. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
2.1 แบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี
2.2 แบบประเมินทักษะการอ่าน
2.3 แบบประเมินทักษะการเขียน
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอรี
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 การดําเนินการก่อนเริ มการทดลอง โดยทําการประเมินทักษะการอ่านและการเขียน ก่อน
เรี ยน (pre – test)
3.2 ดําเนินการทดลอง โดยดําเนิ นการ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั กลุ่มตัวอย่าง ด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ตามแผนจัดการเรี ยนรู้
15 แผน เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวมเวลา 15 ชัวโมง
3.3 การดําเนินการหลังทดลอง เมือสิ นสุ ดการเรี ยนแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนแล้ว
ประเมินหลังเรี ยน( post - test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน และการเขียน และแบบประเมินความ
พึงพอใจ
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครังนีผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการดังนี
4.1 หาประสิทธิภาพ( E1 / E2 ของแบบฝึ กทักษะ ค่าเฉลียเกณฑ์ 75/75)
4.2 เปรี ยบเที ย บทัก ษะการอ่ านและการเขี ย นของนัก เรี ย นก่ อ นเรี ยนกับหลัง เรี ยน ด้ว ย
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน และการเขียน โดยใช้ t – test แบบ dependent
4.3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ โดยหาค่า X และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (S. D)
ผลการวิจยั
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอน
เตสซอรี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75.27 / 76.30
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อทีได้เรี ยนด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โรงเรี ยนวัดท่าคล้อทีได้เรี ยนด้วย
แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการ
สอนแบบมอนเตสซอรี อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจยั
การอภิปราย การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบ
มอนเตสซอรื สําหรับนักเรี ยนนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 จากผลการวิจยั มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี
1. แบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี สําหรับ
นักเรี ยนนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 โดยภาพรวมมีประสิ ทธิภาพ 75.27/ 76.30 สูงกว่าเกณฑ์ 75/ 75 ที
กําหนดไว้ทงนั
ั เป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะ มีผวู้ ิจยั สร้างขึนได้สร้างตามหลักการและแนวคิดทฤษฎี การสร้าง
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แบบฝึ กทักษะ ดังที ชาญชัย อาจินสมาจาร (25540, หน้า 98) แบบฝึ กทักษะเป็ นส่ วนหนึ งของบทเรี ยนทีให้
นักเรี ยนทําอะไร เป็ นบทเรี ยนทีต้องฝึ กและเรี ยนรู้ เพือสร้างความชํานาญและฝึ กกระบวนการคิด วิมลรัตน์
สุนทรโรจน์ (2547, หน้า 83) แบบฝึ กทักษะเป็ นสือการเรี ยนประเภทหนึงทีเป็ นส่วนเสริ มสําหรับให้นกั เรี ยน
ได้ปฎิบตั ิ เพือให้เกิดทักษะความรู้ ความเข้าใจ ซวีลส์ และกลาสโกว์ (Seels and Glassow, 1990, p.4) มี
บทบาทในเรื องแบบฝึ กทักษะ ได้กาํ กําหนดขันตอนการสร้างแบบฝึ ก 10 ขันตอน 1) วิเคระห์ปัญหา กําหนด
ปัญหาการสอน โดยรวบรวมปัญหาจจากการประเมินความต้องการของผูเ้ รี ยน 2) วิเคราะห์ภาระงาน โดย
รวบรวมข้อมูลทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติก รรมทสงการเรี ยนและทัศนคติ จากนันจึ งวิเคร์ วิธีสอนเพือ
กําหนดวิธีการทีต้องการ 3) เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและกําหนดเกณฑ์การทดสอบเพือให้สมั พันธ์กบั
จุดประสงค์ 4) กําหนดกลวิธีหรื อส่วนประกอบของการสอน เช่น ขันนํา เสนอเนือหา หรื อขันตอนฝึ กปฏิบตั ิ
5) เลือกรู ปแบบการสอนและสือทีจะนํามาสร้างเป็ นแบบฝึ ก 6) วางแผนพัฒนาสื อตรวจสอบขันตอนในการ
พัฒนาสือเพือให้สอดคล้องกับโครงสร้างการสอน 7) วางแผนและกําหนดวิธีทีจะใช้ในการประเมินผลขัน
ปฎิบตั ิ 8) วางแผนขันตอนในการใช้เครื องมือ 9) ดําเนิ นการแระเมินผลขันสรุ ป 10) นําแบบฝึ กทีผลิตออก
เผยแพร่ ทฤษฎีดงั กล่าวเป็ นแนวทางเดียวกับ ริ เวอร์ กับ บาร์ เมตต์ และคณะ( River, 1968: Barmett eral,
1969) แบบฝึ กทีดีควรมีลกั ษณะดังต่อไปนี 1) มีขอ้ นําการใช้ เปิ ดโอกาสให้เลือกทําได้หลายวิธี 2) มีกิจกรรม
แปลกใม่เร้าความสนใจท่าทายความคิด 3) มีการฝึ กโดยใช้ระยะเวลาพอสมควรสําหรับแต่ล่ะเรื องก่อนทีจะ
ฝึ กเรื องต่อไป 4) แต่ล่ะเล่มควรให้หัวข้อเรื องเพียงหนึ งเดียวประเด็น 5) มีการฝึ กโครงสร้างใหมากับสิ งที
เรี ยนมาแล้ว 6) สิ งทีนํามาฝึ กควรเป็ นเนือหาทีสอดคล้องกับชีวิตประจําวันของนักเรี ยนและสามารถไปใช้ได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จักรพรรดิ คงนะ ( 2550, บทคัดย่อ) การพัฒนาแบบฝึ กการอ่านภาษาอังกฤษที
เกียวกับปั ญหาของวัยรุ่ นตอนต้น สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีสร้ างขึนพบว่าการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยนระหว่างทําแบบฝึ กทักษะและหลังเรี ยน มีค่าเท่ากับ 75.84/75.12
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด่วยแบบฝึ กทักษะการ
อ่าน และการเขี ยนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.5 ซึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทังนี อาจเป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะได้ยึดแนวคิ ด
ทฤษฏีการสอนอ่านและเขียนตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ด้วยวิธีการสอนสามขันตอนในการเรี ยนรู้
แบบฝึ กทักษะ นักเรี ยนได้ฝึกปฎิบตั ิทบทวนหลังการเรี ยนฝึ กอ่านออกเสียง phonics โดยเจ้าของภาษา เรี ยนรู้
ความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสี ยง ซึงมีหน่ วยเสี ยงสัมพันธ์กนั ดังที บาสเทเบิล (Bastable, 2008, p. 234)
อ้างถึงใน Fisher(1999, p.57) การอ่านคือกระบวนการแปลงตัวอักษรมาเป็ นคําพูดและสามารถออกเสี ยงให้
ถูกต้อง ซึงเหล่านีเป็ นปัจจัยส่งผลให้ทกั ษะการอ่านสูงขึนสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มูซาอิท (Mushait 2004)
ได้ทาํ การวิจยั เรื องความสัมพันธ์ของความชํานาญในการอ่านภาษาทีหนึ งและภาษาทีสอง กับการอ่านเพือ
ความเข้าใจและกลยุทธ์ของนักศึกษาซาอุดิอารเบียทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีสอง ผลปรากฎว่าความ
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ชํานาญทางภาษาทีสองไม่เพียงพอต่อการอ่านเท่านันยังมีผลไปถึงกระบวนการอ่านด้วย กลยุทธิการอ่านจาก
หย่วยใหญ่ไปสู่หย่วยย่อยมีผลบวกกับการอ่านเพือความเข้าใจในภาทีสอง สอดคล้องแนวคิดของ เมเยอร์
และเมนนิ ง (Mayer and Manning, 2007, p.241) การอ่านคือการกระทําคําโดยการเชือมเสียงกับตัวอักษรหรื อ
กลุ่มของตัวอัก ษร มันอาจเป็ นการเรี ยนรู้ และการเรี ยนของคําทีผูอ้ ่านคาดว่าจะส่ งมอบให้หน่ ว ยความจํา
ดังนันการอ่านถือว่าเป็ นกระบวนการทีผูอ้ ่านทําการสือสารระหว่างตัวอักษรและเสียง และจดจํา จากการวิจยั
ครังนีทําให้สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู้แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบ
มอนเตสซอรี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทําให้ทกั ษะการอ่านสูงขึน
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการ
อ่าน และการเขี ยนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.5 ซึงเป็ นไปตามสมมุติฐานทังนี อาจเป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะได้ยึดแนวคิ ด
ทฤษฏีการสอนอ่านและเขียนตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ด้วยวิธีการสอนสามขันตอนในการเรี ยนรู้
แบบฝึ กทักษะ นักเรี ยนได้ฝึกเขียนสะกดคํา ประสมคําศัพท์ ดังที วรรณี โสมประยูร (2542, หน้า 158) การ
เขียนสะกดคําเป็ นพืนฐานทีจําเป็ นของการเขียนอย่างหนึงเพราะเด็กต้องเรี ยนรู้จกั สะกดคําให้ถกู ต้องก่อนจึง
สามารถเขี ยนเป็ นประโยคและเรื องราวได้ ประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะการอ่านและการเขี ย น
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนได้รับการประเมินระดับความพึงพอใจ
จากนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างในระดับ ทีมีความพึงพอใจมาก ทําให้นักเรี ยน สนใจ และตังใจทีจะเรี ยนรู้
มากขึนสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนันท์มนัส คําเอก(2551) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ รี ยนทีได้รั บการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ และความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 จํานวน 35 คน ผลการวิจยั พบว่า
ลําดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนทีได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้แบบเน้นงานปฏิบตั ิในระดับมาก จากการวิจยั ครังนี ทําให้สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู้แบบฝึ กทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
1 ทําให้ทกั ษะการเขียนสูงขึน
4. การประเมินผลความพึงพอใจแบบฝึ กทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
แบบมอนเตสซอรี พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.77 อยูใ่ นเกณฑ์ พึงพอใจมาก เมือพิจารณาค่าเฉลีย
ความพึงพอใจในองค์ประกอบรายด้านของแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า ด้านรู ปเล่มมีค่าเฉลียมากทีสุ ด
เท่ากับ 2.95 รองลงมาคือภาพประกอบมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.80 ด้านเนือหามีค่าเฉลียเท่ากับ 2.73 และ ด้านผล
ทีได้รับ มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.66 ตาม ลําดับ โดยแต่ละองค์ประกอบอยูใ่ นเกณฑ์พึงพอใจมาก หมายความว่า
แบบฝึ กทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี สามารถนําไปใช้เพือ
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การ พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับชันประถมศึกษาปี ที 1 ได้ ทังนี การจัดการ เรี ยนการ
สอนที มี ประสิ ท ธิ ภ าพจะต้อ งคํานึ ง ถึง ความสนใจ ความต้องการ ความมุ่ง มั นตังใจจากนัก เรี ยนด้ว ย
สอดคล้องกับแนวคิดของสิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550, หน้า 119)
ข้ อเสนอแนะ
1. ก่อนทีจะเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบมอน
เตสซอรี นักเรี ยนควรมีพืนฐานการออกเสียงโฟนิกส์ A-Z
2. การเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนควรมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื องจะทําให้นักเรี ยน
เกิดทักษะการอ่านและการเขียนมากยิงขึน
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