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การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้ าใจวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
The development of learning package for English reading comprehension in
Phathomsuksa 3 at Saint Francis Xavier Convent School
จันทร์คาํ ยาสาไชย 1, ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง 2
1
หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1)เพือการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษทีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความพึงพอใจของนักเรี ยนที
มีต่ อ ชุ ด การสอนเพื อพัฒ นาการอ่า นเพือความเข้า ใจวิช าภาษาอัง กฤษ กลุ่ม ตัว อย่า งคื อ นัก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 44 คน
เลือกโดยการสุ่มแบบง่าย เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความ
เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน และแบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อการพัฒนาชุดการ
สอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สถิติทีใช้ คือ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง และ t-test แบบ t-Independent
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษมีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2.นัก เรี ยนมีค วามพึงพอใจที ดี ต่อการพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็ นศู นย์กลาง / ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ / ความพึงพอใจ /
การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้ าใจวิชาภาษาอังกฤษ
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Abstract
This research aims 1)to development of learning package for English reading comprehension
Effective 80/80 2)to compare the learning achievement and to study the students’ attitude toward the
development of learning package for English reading comprehension. The sampling group was 44
students from Phathomsuksa 3 at St. Francis Xavier Convent School in the second semester of 2015
academic year. The instruments used in gathering data were to development of learning package for
English reading comprehension, the achievement tests and the questionnaires for students’ attitude. The
obtained data were analyzed through the statistical procedure of means (X) and standard deviation (SD),
IOC and the hypothesis was tried out with t-test.
The results showed that
1. The development of learning package for English reading comprehension in Phathomsuksa 3.
Effective 80/80
2. The achievement of students were significantly different at .01 level and the students’ attitude
satisfied with a good level.
Keywords: Child centered / learning achievement / attitude / to development of learning package
for English reading comprehension
บทนํา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทีมีความสําคัญอย่างยิง เพราะเป็ นภาษาสากลทีทัวโลกใช้ในการสือสาร ผูท้ ีมี
ความพร้ อมทางด้านภาษาอังกฤษจะได้เปรี ยบกว่าคนอืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (อรพิน คําพันธ์,
2555, 1)ดังนันประเทศไทยต้องเตรี ยมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยน (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึก ษา, 2553) จากการศึก ษารายงานผลการประเมิน นัก เรี ยนระดับชาติ ของสํานัก ทดสอบทาง
การศึกษา สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปี การศึก ษา 2555 และ 2556 พบว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระดับชันประถมศึกษาปี ที3 ด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลียร้อย
ละ42.94 และ 51.22 ตามลํา ดับ ซึ งอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (สํา นัก ทดสอบทางการศึ ก ษา สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2555-2556) สอดคล้องกับปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ปี การศึกษา 2556 พบว่ามีค่าเฉลียร้อยละ
45.67 ซึ งตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ร้อยละ 70 เนื องจากนัก เรี ยนไม่เข้าใจในเรื องทีอ่าน สรุ ปจับ
ใจความสําคัญและแปลความไม่ได้ เนืองจากวิธีการสอนของผูส้ อนไม่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและกิจกรรม
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การเรี ยนรู้ไม่เหมาะสมกับวัยขาดแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถจดจําหรื ออ่าน
คําศัพท์ได้อย่างเข้าใจ (ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์, 2556) ทักษะการอ่านมีความ
จําเป็ นและมีความสําคัญมาก เพราะผูเ้ รี ยนต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่ น
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร บทความ ตําราเรี ยน คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการสื อสารผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึงล้วนแต่อาศัยทักษะการอ่านเพือให้เกิดความเข้าใจ ริ ชาร์ ด และโรเจอร์ (Richards
& Rogers, 1985, pp. 219–223) กล่าวว่า การอ่านเป็ นกระบวนการทีทําให้เกิดการรับรู้ขอ้ มูลซึงเป็ นสิ งจําเป็ น
อย่างยิงทีผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศสามารถใช้ทกั ษะการอ่านเพือเพิ มเติมความรู้ของตนเอง สอดคล้องกับไรท์
(Wright, 1995) กล่าวว่าคนส่วนใหญ่มีจุดประสงค์หลัก 3 ประการในการอ่านคือ อ่านเพือความอยู่รอด การ
อ่านเพือแสวงหาความรู้ การอ่านเพือความพึงพอใจหรื อความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และทักษะการอ่านยัง
บูรณาการกับทักษะภาษาอืนๆ เพราะการอ่านมีวตั ถุประสงค์เพือประโยชน์ในการสื อสาร และสื อสารได้
อย่างมีความหมาย เมือทักษะการอ่านมีประสิทธิภาพย่อมทําให้ทกั ษะการฟัง การพูด และการเขียนได้พฒั นา
ตามไปด้วย ทําให้เกิดการพัฒนาทางสมองเพือพัฒนาการทางด้านความคิด เพราะการอ่านเป็ นกระบวนการ
ทําความเข้าใจกับสิ งทีตนอ่าน และต้องคิดอยูต่ ลอดเวลา นอกจากนียังเป็ นทักษะทีเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน
ในระดับสูงทีนักเรี ยนทีเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศมักขาดโอกาส เพราะตําราส่ วนใหญ่เป็ น
ภาษาอังกฤษ ดังนันทักษะการอ่านจึงมีความสําคัญในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน วอร์ด
(Ward, 1980, p.7)
จากปั ญ หาข้างต้น ผูว้ ิจ ัยตระหนัก ถึง ปั ญ หาของนัก เรี ย น จึ ง สนใจที จะพัฒ นาชุ ด การสอนเพื อ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร เพือเป็ นชุดการสอนทีสามารถเป็ นคู่มือในการสอนทีดีของครู
และเป็ นเอกสารสําหรับการค้นคว้าของผูเ้ รี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึก ษาประสิ ทธิ ภ าพของการพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่ านเพื อความเข้า ใจวิช า
ภาษาอังกฤษ
2. เพือความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษ
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ขอบเขตการวิจยั
การวิจ ัยโดยใช้ก ารพัฒนาชุ ด การสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ เพือ
พัฒ นาทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษ ประกอบด้ว ยบัต รคํา บัต รภาพ เพลง เกม สํา หรั บ นัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ครังนีผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั ต่อไปนี
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558
โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร จาก 4 ห้องเรี ยน จํานวน 170 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือ การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความ
เข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ตัว แปรตาม (Dependent Variable) คือ ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒ นาชุ ด การสอนเพือการ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการพัฒนาชุดการสอน
เพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
3. ขอบเขตด้ านเนือหา
การศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาผลการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
วิชาภาษาอัง กฤษที มี ประสิ ทธิ ภ าพ และความพึงพอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อ การพัฒ นาชุ ด การสอนเพื อ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ซึงประกอบด้วยชุดการสอน 3 ชุดดังนี ชุดการสอนที 1เรื อง
My House ชุดการสอนที 2 เรื อง My Family และชุดการสอนที 3 เรื อง My Food
4. ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้เวลา 3
สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ 4 ครัง จํานวนชัวโมงทังหมด 12 ชัวโมง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกียวข้องกับการพัฒนาชุดการสอน นักการศึกษาได้ให้ความหมายของชุดการสอนหรื อชุด
การเรี ยนไว้ดงั นี Kapfer and Kapfer. (1972 :3–10)ให้ความหมายว่า ชุดการสอนเป็ นรู ปแบบของการสือสาร
ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน ซึงประกอบคําแนะนําทีให้ผเู้ รี ยนได้กระทํากิจกรรมการเรี ยนจนบรรลุพฤติกรรมทีเป็ น
ผลของการเรี ยนรู้ การรวบรวมเนือหาทีนํามาสร้างชุดการสอนนัน ได้มาจากขอบข่ายของความรู้ทีหลักสูตร
ต้องให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้และเนือหาจะต้องตรงและชัดเจนทีจะสือความหมายให้ผเู้ รี ยนได้เกิดพฤติกรรมตาม
เป้ าหมายของการเรี ยน และ ฐิติทร ทองสุข (2541 : 9) กล่าวว่า ชุดการสอน หมายถึง การนําเอาวัสดุอุปกรณ์
หลากหลายทีตรงกับเนื อหา นํามาจัดกิ จกรรม การเรี ยนการสอน เพือช่ว ยให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ตาม
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จุดประสงค์ทีกําหนดไว้ และช่วยอํานวยความสะดวกให้กบั ครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม (Behaviorism) สกินเนอร์(Skinner) ได้มีความคิดว่า
การเรี ยนรู้ของมนุ ษย์เกิดจาการทีมนุ ษย์ตอบสนองต่อสิ งเร้า และพฤติกรรมตอบสนองจะเข้มข้นขึนหาก
ได้รับการเสริ มแรงทีเหมาะสม เน้นการกระทําทีอยูภ่ ายนอกโดยมีสิ งเร้าเป็ นตัวกระตุน้ และทฤษฎีการเรี ยนรู้
แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) จอห์น ดิวอี (John Dewey) ได้มีความคิดเกียวกับวิธีการหา
ความรู้ดว้ ยการทีว่า การเรี ยนรู้โดยการกระทํา (Learning by doing) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยน
หรื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ซึงจะเป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน แสดงออกถึงความต้องการความสนใจความรู้รวมถึง
ความร่ วมมือกันในสังคม
สรุ ปได้ว่า การพัฒนาชุดการสอนเป็ นสือประสม ทีจัดไว้อย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับเนือหาวิชา
หน่วยการเรี ยนรู้ เพือให้เข้าใจง่ายมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และใช้สาํ หรับผูเ้ รี ยนเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มย่อยทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของการพัฒนาชุดการสอนเพือการ
อ่านเพือความเข้าใจนีประกอบไปด้วย สือการเรี ยนรู้ทีหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผูเ้ รี ยน
ซึงผูเ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฎิบตั ิและผูส้ อนดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปอย่างต่อเนือง
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ประภาพร นุชอําพันธ์ (2554) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื อง อาหาร
และสุขภาพสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างและหาประสิ ทธิภาพชุดการสอน
ภาษาอัง กฤษ เรื อง อาหารและสุ ข ภาพ สําหรั บนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 5 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนด้านความรู้ก่อนและหลังเรี ยนโดยการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ และ
เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อชุ ดการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ บูรณะ อําเภอโพธิทับช้าง
จัง หวัด พิจิ ต ร จํานวน 18 พบว่ า ชุ ด การสอนภาษาอัง กฤษ เรื อง อาหารและสุ ข ภาพ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
83.98/83.22 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดย
ใช้ชุด การสอนภาษาอัง กฤษอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 และความพึ งพอใจของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 ต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื องอาหารและสุขภาพ อยูใ่ นระดับมาก
ซอเออร์ (Sauer, 2000, pp. 11-29) ได้ทาํ การศึกษาแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
เกรด 2 โดยให้นกั เรี ยนเลือกจับคู่ทาํ กิจกรรมการอ่านกับเพือนทีนักเรี ยนพอใจผลการศึกษา พบว่าการเลือก
จับคู่ทาํ กิจกรรมการอ่านกับเพือนทีนักเรี ยนพอใจส่ งผลทําให้นักเรี ยนมีแรงจูง ใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
สูงขึน

350

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิ จ ัยเรื อง การพัฒ นาชุ ด การสอนเพื อพัฒ นาการอ่ านเพื อความเข้าใจวิ ชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์มีขนตอนการวิ
ั
จยั ดังนี
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ในครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร จาก 4 ห้องเรี ยน จํานวน 170 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 โรงเรี ยนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์ ค อนแวนต์ เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัว อย่างจากการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple
random Sampling)โดยใช้วิธีการจับฉลากจํานวน 1 ห้องเรี ยน คือ ห้องเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/2 จํานวน
44 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. การพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 มีจาํ นวน 3 ชุด ประกอบด้วย เรื องที 1 My House เรื องที 2 My Familyและเรื องที 3 My
Food ได้กาํ หนดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการตรวจสอบเพือ
หาความตรงและความถูกต้องของการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
พบว่า มีค่าดัชนี ความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 มีประสิ ทธิภาพของการ
พัฒนาชุด การสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ คือ ค่าประสิ ทธิ ภาพ
E1/E2 เท่ากับ 80/80 ซึงการหาประสิ ทธิภาพของการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพื อความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษเท่ากับ 92.85 /93.00
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
วิ ช าภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 3 โดยใช้แ บบทดสอบก่ อ นเรี ยน(Pretest)และ
(Posttest)ทางการอ่านและความเข้าใจมีขอบเขตเนื อหาเพือวัดความรู้ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
จํานวน 30 ข้อ เลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อทีต้องใช้ ซึงได้ขอ้ สอบจํานวน 30 ข้อ ทีมีระดับค่าความยาก
(P)อยูร่ ะหว่าง 0.30 – 0.77 ค่าอํานาจจําแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.40 – 0.87 และค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
เท่ากับ 0.93
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3. แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการ
อ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 20 ข้อ นําแบบวัด ความพึงพอใจเสนอต่ อผูเ้ ชี ยวชาญเพือ
ตรวจสอบความชัดเจน ในการใช้ภาษาให้ครอบคลุมเนื อหาและข้อเสนอแนะเพิ มเติม นําแบบวัดความพึง
พอใจทีผ่านการตรวจสอบมาหาค่าความเทียงตรงด้วยค่า IOC โดยคัดเลือกเฉพาะข้อทีมีค่า IOC ตังแต่ .05
ขึนไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุ สิต กรุ งเทพมหานคร จํานวน 44 คน ระยะเวลาทําการสอนใช้เวลา
ทังหมด 12 ชังโมง ดังนี
1. ทดสอบก่ อนเรี ยน โดยวัด ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจ ทดสอบก่อนที จะทําการ
ทดลองสอนในคาบแรก เพือศึกษาความรู้เดิมของนักเรี ยน
2. ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนจนครบทัง 3 ชุด เรื อง My house My family My food
3. ทดสอบหลัง เรี ย น โดยใช้แบบทดสอบชุ ด เดี ยวกัน กับ ก่ อ นเรี ยนมาทดสอบอีก ครั งเพือวัด
ความสามารถในการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยน แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ สถิติ ดังนี
1. การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2
2. การหาคุณภาพของชุดการสอน แบบทดสอบและแบบความพึงพอใจ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
3. การหาค่าความยากของแบบทดสอบ (P)และ การหาค่าอํานาจจําแนก (R)
4. การหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี ยน นําผลมาคํานวณโดยใช้ (
KR-20 )
5.
6.
7.
8.

หาค่าความเชือมันของแบบวัดความพึงพอใจ (ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา)
การคํานวณหาค่าเฉลีย X
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การตรวจสอบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้ (t-test Dependent)
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ผลการวิจยั
1. ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษชันประถมศึกษา ปี ที 3 โดยผูเ้ ชียวชาญทัง 3 ท่าน มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของการ
พัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษเรื อง My house My family My food
อยู่ร ะหว่าง 0.60 – 1.00 ซึ งแสดงว่า การพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนมีความเหมาะสม
2. ผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของการพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษชันประถมศึกษาปี ที 3 เรื อง My house My family My food จํานวน 44 คน ดังแสดงในตาราง 2
ตารางที 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษชันประถมศึกษา
ปี ที 3 เรื อง My house My family My food
คะแนนกลุ่มตัวอย่าง คะแนนระหว่างเรี ยน (E1) คะแนนหลังเรี ยน (E2) ประสิทธิภาพชุดการสอน
คะแนนเต็ม
ค่าเฉลีย
ร้อยละของค่าเฉลีย

40
37.14
92.85

20
18.60
93.00

92.85/93.00

จากตารางที 2 พบว่า การผลการหาประสิ ทธิ ภ าพ E1 และ E2ของการพัฒนาชุด การสอนเพือ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษคะแนนแบบฝึ กระหว่างเรี ยนเท่ากับ 92.8 และคะแนนหลัง
เรี ยนเท่ ากับ 93.0 แสดงว่าการพัฒ นาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ มี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด 80/80
3. ผลการเปรี ยบเทียบทดลองใช้ก ารพัฒ นาชุ ด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษกับเพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึงปรากฏผลการทดลองดัง
แสดงในตาราง ดังนี
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ตารางที 3 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ทดสอบ t และระดับนัยสําคัญทางสถิติข องการ
ทดสอบเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ เรื อง My house My
family My food ด้วยการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ห้อง 3/ 2 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
การประเมิน
N
ก่อนเรี ยน
44
หลังเรี ยน
44
* ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

SD.
3.42
1.43

X

12.93
27.16

t

p

26.44 *

.000

จากตารางที 3 พบว่า การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
เรื อง My house My family My food ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยน คะแนนเฉลียก่ อนเรี ยน12.93 ส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน 3.42 คะแนนเฉลียหลังเรี ยน 27.16 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 1.43 เฉลียเพิ มขึน 14.23 และ
ค่า t เท่ากับ 26.44 ซึงมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
4. นักเรี ยนมีค วามพึงพอใจที ดีต่ อการพัฒนาชุด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษ
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ตารางที 4 คะแนนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจทีมีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนา
ชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ข้ อ

ข้ อความ

1
2

เมือใกล้ถึงชัวโมงเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนมีใจจดจ่อและกระตือรื อร้นทีจะเรี ยน
ผูเ้ รี ยนมักมีความตังใจอย่างมากขณะทีเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนชอบซักถามข้อสงสัยในขณะทีเรี ยน
ชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนชอบแสดงความคิดเห็นร่ วมกับเพือนๆ ในขณะทีเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือ
ความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนชอบเมือให้ทาํ กิจกรรมกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนมีความสุขในชัวโมงเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนสนุกกับการอ่านภาษาอังกฤษในขณะทีมีการเรี ยนในชัวโมง
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษไม่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด
หรื อสับสน
ผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จเมือทํากิจกรรมชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ จําเป็ นทีจะต้องถามตอบให้เกิดการเรี ยนรู้ทีดี
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษสร้างความรู้สึกทีแปลก
ใหม่
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนมีความ
เพลิดเพลิน
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะ
การอ่านของตนเองมากขึน
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษทําให้ผเู้ รี ยนสนใจและใฝ่ หาความรู้

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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เจตคติทีมีต่อวิชา
S.D. แปลผล
X
4.07 0.74
ดี
3.90

0.76

ดี

4.23

0.63

ดี

3.80

0.71

ดี

4.00 0 .69
4.17 0 75
4.27 0.64

ดี
ดี
ดี

4.00

0.69

ดี

4.20

0.66

ดี

3.93

0.64

ดี

4.13

0.57

ดี

3.97

0.72

ดี

3.80

0.61

ดี

3.70

0.61

ดี

3.77

0.57

ดี
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เจตคติทีมีต่อวิชา
S.D. แปลผล
X

ข้ อความ

การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษทําให้ผเู้ รี ยนคิดอย่างมี
3.80 0.66
เหตุผล
ชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาอังกฤษเป็ นวิชาทีเรี ยนรู้จากง่ายไปหายาก
4.23 0.69
ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู้ทีได้รับจากการเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
4.00 0.79
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจําวัน
การเรี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนได้ เรี ยนรู้สิ งที
3.47 0.68
อยูใ่ กล้ตวั และเกิดขึนสมําเสมอในชีวิตประจําวัน
ผูเ้ รี ยนชุดการสอนการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษมีความมันใจในตัวเอง
3.90 0.71
3.88 0.41
รวม

จากตารางที 4 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาชุดการสอน
เพือพัฒนาการอ่านวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.88 และมีค่าเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ซึงแสดง
ว่าผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจทีดีต่อการใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านวิชาภาษาอังกฤษเกือบทุก
รายการ ยกเว้นรายการทีทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้สิ งทีอยูใ่ กล้ตวั และเกิดขึนสมําเสมอในชีวิตประจําวัน มีความพึง
พอใจปานกลาง
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ เรื อง My house My
family My food ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 นํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษเรื อง My house My family My food ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 พบว่าการพัฒนาชุด
การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอัง กฤษที ผูว้ ิจ ัยสร้ างขึ นมีประสิ ท ธิ ภ าพ เท่ ากับ
92.85/93.00 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ 80/80 และจากการตรวจสอบความสอดคล้องของการพัฒนาชุด
การสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษโดยผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน ให้ความเห็นว่าการ
พัฒนาชุดการสอนเพือการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน ทังนี อาจ
เนื องมาจากก่อนทําการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษา เอกสารทีเกียวข้อง ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรขันพืนฐาน เนือหาวิชาภาษาอังกฤษ สภาพ
ปั ญหาของนักเรี ยน หลักสูตรและการสอน รวมทังงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึงสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม
356

ดี
ดี
ดี
ปาน
กลาง
ดี
ดี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

(Behaviorism) และสกินเนอร์(Skinner) กล่าวว่าการเรี ยนรู้ของมนุษย์เกิดจาการทีมนุษย์ตอบสนองต่อสิ งเร้า
และพฤติกรรมตอบสนองจะเข้มข้นขึนหากได้รับการเสริ มแรงทีเหมาะสม และทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบเน้น
ประสบการณ์ (Experiential Learning) จอห์น ดิว อี (John Dewey) กล่าวว่า การเรี ยนรู้โ ดยการกระทํา
(Learning by doing) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนหรื อปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ทีจะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยน
แสดงออกถึงความต้องการและความสนใจเพือเกิดความรู้รวมถึงความร่ วมมือกันในสังคม ดังนันการพัฒนา
ชุด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาอังกฤษ ได้จ ัดการเรี ยนรู้ ทีประกอบด้วยกิ จกรรม
หลากหลาย มีค าํ ถามที ท้าทายผูเ้ รี ยนเพือเป็ นสิ งเร้ าให้ผเู้ รี ยนโต้ต อบในระหว่างการเรี ยนและมีค าํ ชมที
เหมาะสมให้แก่ ผเู้ รี ยน เพือมุ่งให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและอยู่ร่ ว มในสังคมอย่างมี
ความสุข
2. การทดลองใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ เรื อง
My house My family My food ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 พบว่าการใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือ
พัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
.05 สอดคล้องกับ กนกวรรณ แมดสถาน (2556) เรื องการใช้การ์ ตูนพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพือความ
เข้าใจของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาชันปี ที1 พบว่า การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือความเข้าใจของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้การ์ตูนของนักเรี ยนมีคะแนนเฉลียทักษะการอ่านร้อยละ 70 ขึนไป และ
มีจาํ นวนนักเรี ยนทีผ่านเกณฑ์เฉลียไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ70 ของจํานวนนักเรี ยนทังหมด และประภาพร นุ ชอํา
พันธ์ (2554) ได้ทาํ การศึก ษา เรื อง การพัฒนาชุ ดการสอนภาษาอังกฤษ เรื อง อาหารและสุ ข ภาพสําหรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 18 คนพบว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื อง อาหารและสุ ขภาพ มี
ประสิทธิภาพ 83.98/83.22 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ 80/80 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื อง อาหารและสุขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนรู้โดยใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือ
ความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ทังนี อาจเนื องมาจากการพัฒนาชุดการ
สอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ นันมีลกั ษณะเป็ นเนื อหาทีเริ มจากเรื องทีง่ายไปหา
ยาก มีบตั รคํา บัตรภาพ และประโยค และเรื องสันๆ เข้าใจง่าย ประกอบกิจกรรมการสอนทีหลากหลาย โดย
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ทําให้นักเรี ยน สนใจและเรี ยนรู้ได้อย่างรวดเร็ ว ซึงสอดคล้องกับ ซอเออร์ (Sauer,
2000, pp. 11-29) ได้ทาํ การศึกษาแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนเกรด 2 โดยให้นักเรี ยนเลือก
จับคู่ทาํ กิจกรรมการอ่านกับเพือนทีนักเรี ยนพอใจผลการศึกษาพบว่าการเลือกจับคู่ทาํ กิจกรรมการอ่านกับ
เพือนทีนักเรี ยนพอใจส่งผลทําให้นกั เรี ยนมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึนด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้ งาน
1.1 การสอนโดยใช้การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
นักเรี ยนควรมีความรู้พืนฐานเกียวกับภาษาอังกฤษ
1.2 ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจ
วิชาภาษาอังกฤษตามความสามารถและความต้องการของนักเรี ยนได้โดยไม่จาํ กัดเวลา
1.3 ควรสนับสนุ นให้มีการนําการพัฒ นาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชา
ภาษาอังกฤษมาใช้กบั การเรี ยนการสอนมากยิงขึน
1.4 ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมการพัฒนาชุ ดการสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจให้แก่
ครู ผสู้ อนเพือครู จ ะได้พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนการสอนอัน ส่ งผลถึงความเจริ ญทางการศึก ษาต่อไปใน
อนาคต
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
2.1 ควรพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนเพือการพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้อืนๆ สําหรับนักเรี ยนทุกระดับชัน
2.2 ควรมีการพัฒนาการพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
มาใช้กบั เนือหาสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศในชันอืน ๆ ต่อไป
2.3 การพัฒ นาชุด การสอนเพือพัฒ นาการอ่านเพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษสําหรับวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน ควรเลือกเนือหาทีเหมาะสมและเป็ นเรื องย่อยๆ การพัฒนาชุดการสอนเพือพัฒนาการอ่าน
เพือความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษไม่ควรใหญ่เกินไป
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