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การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไ ปใชเสริม
ดวยการจัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาที่ 6
Developing English Exercise Package through Communicative Language
Teaching Approach for Promoting Reading Skill and Knowledge Utilization
Competency of Grade 6 Students
จิรพรรณ นาคแยม

บทคัดยอ

1

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ (1) สรางแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนํา
ความรูไ ป ใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
ความสามารถในการ นําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารระหวางกอนเรียนและหลังเรียน (4) เปรียบเทียบความสามารถ
ดานการนําความรูไปใชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และ (5) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใช
เสริ ม ดว ยการจั ด การเรี ย นรู  ภ าษาอั ง กฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่ อ การสื่ อสาร ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรยนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 คน ใชเวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวย
การจัดการ เรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 10 ชุด
แผนการจัดการ เรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร จํานวน 10 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการนําความรูไปใช จํานวน 30 ขอ
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและความ
สามารถในการนําความรูไ ปใชเสริมดวยการ จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดย ใช t–test (Dependent samples)
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ 76.92/76.75 ซึ่ง
งกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75
2. มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6081
1

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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3. นักเรียนที่เรี ยนดวยแบบฝกเสริมทั กษะการอา นและความสามารถในการนํ าความรู ไปใช
เสริมดวยการ จัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยของทักษะการ อานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรี ยนดวยแบบฝกเสริมทั กษะการอา นและความสามารถในการนํ าความรู ไปใช
เสริมดวยการจัดการเรี ยนรูภาษาอั งกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสารชั้ นประถมศึกษาปที่ 6 มี
ความสามารถในการนําความรูไ ปใชโดยรวมเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับเห็นดวยมากที่สุดตอการเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการ
อานและ ความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารชั้น ประถมศึกษาปที่ 6
คําสําคัญ : ทักษะการอาน การนําความรูไ ปใช แบบฝกเสริมทักษะ การสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ABSTRACT
The purposes of this study were as follows: 1) to develop a supplementary English
reading exercises through Communicative Language Teaching Approach for promoting
reading skill and competency on knowledge utilization of Grade 6 Students in accordance
with the 75/75 criteria of efficiency; 2) to investigate the effectiveness index of the exercises
in relation to implementation; 3) to compare students’ learning achievement on English
reading between before and after implementing the exercises; 4) to investigate the change
of students’ competency on knowledge utilization by comparing mean scores between
before and after implementing the exercises; and 5) to study students’ satisfaction toward
learning through the exercises developed. The sample of the study included 40 students of
Grade 6/1 enrolling at Lakmuang Mahasarakham School during the first semester of the
academic year 2013. The exercise implementation lasted for 12 hours. Research instruments
included the 10 sets of exercises designed to promote learners’ English reading skill and
competency on knowledge utilization of grade 6 students, 10 lesson plans in accordance
with Communicative Language Teaching Approach, achievement test of English reading with
30 items, achievement test of competency on knowledge utilization with 30 items, and
student satisfaction survey. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,
effectiveness index. Mean difference was tested by t-test (Dependent samples).
Findings were as follows:
1. The exercises yielded the efficiency indexes of 76.92/76.75, which were higher
than the established criteria of 75/75.
2. The effectiveness index of the exercises was 0.6081.
3. The students’ achievement on English reading skill after learning through the
exercises was higher than that of the achievement before learning through the exercises at
the .01 level of significance.
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2. The students’ competency on knowledge utilization after learning through
the exercises was higher than that of the competency before learning through the exercises
at the .01 level of significance.
3. The students yielded the highest level of satisfaction according to learning
through the exercises.
Keywords : An English reading skill, utilizing knowledge, English exercise package,
Communicative Language Teaching
บทนํา

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะภาษาสากลที่ใชใน
การสื่อสารดวยวัตถุประสงคตางๆ อาทิ การติดตอสื่อสารในทางการเมือง การคา วิชาการ การประกอบอาชีพ
และการสื่อสารทั่วไประหวางพลเมือง ความสําคัญดังกลาวทําใหการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกิดการ
ตื่นตัวและมีลักษณะเปนพลวัตจากการแสวงหาและพัฒนาเทคนิคการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ฟง พูด อาน และเขียน นั้นหากเปนการเรียนการสอน
ในฐานะภาษาตางประเทศ Carrell (1989a) และ Grabe (1991) เห็นวา การอานคือทักษะที่สําคัญที่สุด Grabe
อธิบายเรื่องนี้วา อาจเปนเพราะในสังคมหนึ่งๆ มีความหลากหลายยิ่งขึ้น โดยประกอบดวยกลุมคนตางๆ ที่มี
ภูมิหลังแตกตางกัน บริบทดังกลาวสงผลใหการอานกลายเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับทําความเขาใจความ
หลากหลายในสังคม นอกจากนี้ ความพยายามที่จะทําใหการสอนอานภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สองมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทากันกับการอานภาษาแมก็เปนแรงกระตุนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง อยางไรก็
ตาม ในยุคที่ผูคนตางตระหนักวามนุษยคือตนทุนและปจจัยที่สําคัญกวาทรัพยากรอื่นใดในการพัฒนาประเทศ
นั้น เปาหมายของการอานไดขยายขอบเขตออกไปจนครอบคลุมถึงเปาหมายทางการคิด ดวยเหตุผลวา ผลลัพธ
ที่ไดจากการพัฒนาทักษะการอานควบคูกับความสามารถทางการคิดคือมนุษยที่ไดรับการฝกฝนใหรูจักนําความรูที่
ไดจากการอานไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการประกอบอาชีพ การแกปญหา และที่สําคัญคือ
การดําเนินชีวิตบนฐานของความรู (Halpern, 1997 ; Stupnisky, Renaud, Daniels, Haynes, and Perry,
2008)
การนําความรูไปใช (Knowledge utilization) เปนความสามารถทางการคิดอีกลักษณะหนึ่งที่ได
รับการยอมรับวามีความสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดการจัดประเภทจุดมุงหมายทางการศึกษาของ
Marzano and Kendall (2007) นั้น การนําความรูไปใชเปนการคิดในระดับที่สี่จากทั้งหมด 6 ระดับ ไดแก
การรื้อฟนความรู (Retrieval) ความเขาใจ (Comprehension) การวิเคราะห (Analysis) การนําความรูไปใช
(Knowledge Utilization) การรูคิด (Metacognition) และระบบตนเอง (Self-System) การนําความรูไปใช
มี 4 แบบ คือ (1) การ ตัดสินใจ (decision making) (2) การแกปญหา (problem solving) (3) การสืบคน
แบบทดลอง (experimental inquiry) และ (4) การสํารวจ (investigation)
อยางไรก็ตาม การบรรลุเปาหมายใดๆ ในการจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นอยูกับหลายปจจัย
โดยปจจัย หนึ่งที่ไดรับการยอมรับวามีอิทธิผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนคือ
รูปแบบการเรียน การสอน ความสําคัญดังกลาวมีผลตอวิวัฒนาการดานรูปแบบการเรียนการสอนภาษา แนว
การสอนภาษาเพื่อการ สื่อสาร (Communicative language instructional approach) ถือเปนแนวคิดเชิง
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ทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง จากพื้นฐานแนวคิดที่เนนการเรียนรูภาษาในบริบทที่เปนธรรมชาติ
หรือสอดคลองกับสถานการณจริงในการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเสนอวา ในการสื่อสารนั้น ผูสงสารและผูรับสาร
ไมสามารถแบงแยกจากกันได ดังที่ Savignon (1991) ชี้ใหเห็นวา การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร เปนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ เรียนรูซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียน จัดลําดับ
ของการเรียนรูเปนขั้นตอนตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน ตามความเปนจริงแลว การสื่อสารมีลักษณะ
เปนความรวมกัน (Collaboration) ระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยที่ผูสงสารไมไดมีอิทธิพลตอผูรับสาร
แตเพียงฝายเดียว เพราะผูรับสารจะสรางความหมายตอสารนั้นดวยตนเองผานการตีความ ดังนั้น การสื่อสาร
จึงเปนการปฏิสัมพันธจากการที่ทั้งสองฝายมีสวนรวมในการสราง และตอรองความหมาย Long (1981, 1983,
1996) ไดเสนอทัศนะในทํานองเดียวกันวาพัฒนาการทางภาษาของผูเรียนเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางปจจัย
ปอนหรือนําเขา (Input) ผลผลิต (Output) และการตอรองหรือสรางความหมาย ขณะที่ Thompson (1996 :
11) เห็นวา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเนนการใชภาษาในการสื่อสารที่สอดคลองกับผูเรียนและบริบท
ของผูเรียน โดยเรียนรูไวยากรณไปพรอมกับความหมายที่นําเสนอผานบริบทตางๆ ซึ่งทําใหเกิดความหลากหลาย
ทางภาษา
ผูวิจัยเห็นวา แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเสนอการจัดการเรีย นการสอนภาษาในลักษณะ
บูรณาการ กลาวคือ ใหความสําคัญตอทั้งผูสงสารหรือผูพูดและผูเขียนไปพรอมกับผูรับสารหรือผูอานและผูฟง
ดวยเหตุผลที่วาในการสื่อสารนั้น ทั้งสองฝายรวมกันสรางและเจรจาตอรองความหมาย นอกจากนี้ แนวคิด
เชนนี้ยังสะทอนใหเห็นวาแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใหความสําคัญกับผูเรียนตลอดจนบริบทของผูเรียน
เชน คานิยม วัฒนธรรมและภูมิหลังอื่นๆ การบูรณาการอีกประการหนึ่งคือการบูรณาการดานทักษะภาษา โดย
มุงสงเสริมการใชทักษะดานภาษาทั้ง 4 ทักษะ ไปพรอมกัน ดวยขอคํานึงที่วาในการสื่อสารนั้นทักษะทางภาษา
ทั้งหมดถูกดึงมาใชรวมกัน ประเด็นดานกระบวนการ ซึ่งสรุปไดวา การสอสารเปนกระบวนการแหง ความ
สัมพันธระหวางภาษาและการประมวลผลของจิต จากประเด็นนี้ ผูวิจัยไดขอคิดวา ปจจัยนําเขา (Inputs) สู
กระบวนการโดยเฉพาะภาษานั้น ตองมีความนาสนใจ หลากหลาย เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการมี
ปฏิสัมพันธกับภาษา เพื่อนําไปสูการสรางความหมายและสื่อความหมายนั้นออกมา พรอมกับการแสวงหา
ยุทธวิธีในการประมวลผล ประเด็นดานสื่อสภาพจริง ผูวิจัยไดขอคิดวาสื่อไมใชแคเพียงผลิตภัณฑ (Products)
ประกอบการสอน เพราะขอคํานึงที่สําคัญในเรื่องสื่อคือการออกแบบสื่อใหมีความหลากหลายและสอดคลอง
กับ บริบ ทของการสื่ อสารที่ แท จริง ดวยเหตุ ผลที่ว า การสื่ อสารที่ แท จริ งนั้น เกิด ขึ้น ทา มกลางสื่อที่ มีอยู ใน
ธรรมชาติ หรืออยูรายรอบตัวผูสื่อสาร จากขอดีเหลานี้ทําใหผูวิจัยนําแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาใช
ในการวิจัย ครั้งนี้
นอกจากวิวัฒนาการเชิงแนวคิดในระดับมหภาค (Macro) แลว ความเคลื่อนไหวดานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับจุลภาค (Micro) หรือในเชิงปฏิบัติยังสะทอนใหถึงการพัฒนาดานกิจกรรมและสื่อการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง แบบฝกทักษะคือสอการเรียนอีกรูปแบบหนงทถูกนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางแพรหลาย ดวยเหตุที่แบบฝกทักษะมีความยืดหยุนดานรูปแบบและกิจกรรมซึ่งสัมพันธกับลักษณะเฉพาะ
ของปญหา และความตองการ คุณสมบัติดังกลาวทําใหการออกแบบและพัฒนาแบบฝกทักษะยังคงเปนเรื่อง
ทาทายตอจินตนาการ และความสามารถของผูสอนภายใตกรอบแนวคิดและขอคํานึงที่กลาวมา ผูวิจัยจึงนํา
แนวคิดการนําความรูไ ปใชมาใชเปนเปาหมายใน การศึกษารวมกับแนวคิดการพัฒนาทักษะการอาน ดวยเห็นว
าการอานที่เนนเฉพาะความหมายของคํา กฎเกณฑทาง ภาษา และการจดจําเรื่องราวที่ปรากฏในบทอาน
(Text) นั้นมีคุณคาไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในปจจุบัน การอาน อยางมีปฏิสัมพันธในเชิงการคิดกับสิ่งที่อาน
อาทิ การประเมินคุณคาและความนาเชื่อถือ การตีความ การตั้งประเด็น อภิปราย จงเปนคุณสมบัติที่จําเปน
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สําหรับผอาน ทั้งนี้เพื่อใหผูอานสามารถกลั่นกรองขอมูลจากสงที่อานกอนนําไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวันซึ่ง
ถือเปนเปาหมายสําคัญของการอาน ดังที่ Kumaravadivelu (2006 : 70) กลาวไววา การเรียนการสอนอาน
ในยุคปจจุบันไมใชแคเพียงการเรียนการสอนภาษา แตเปนการอานอยางไตรตรองใครครวญ ซึ่งทายที่สุดคือ
การสรุปถึงความรูที่ไดรับ เปาหมายในการเรียนการสอนทั้งสองประการนําไปสูการออกแบบและพัฒนา แบบ
ฝกทักษะที่อาศัยกระบวนการเรียนการสอนและธรรมชาติของการเรียนรูภาษาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการนําเสนอแกผูเรียน
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อสร างแบบฝกเสริมทักษะการอ านและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการ
จัดการเรียนรู ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีประสิทธภาพ
ตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรู
ไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยใชแบบฝก
เสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนภาษา เพื่อการสื่อสาไปใชระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการนําความรูไปใชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
กอนเรียนและหลังเรียน
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถ
ในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวย
การจัดการ เรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยกอนเรียน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มีประสิทธิภาพ
2. เปนแนวทางในการสรางแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษและความสามารถในการนําความรูไ ปใช
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นอื่นๆ
3. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตลอดจน
ผูเกี่ยวของ และผูสนใจในการพัฒนารูปแบบการสอน และสื่อการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ในเนื้อหาและระดับชั้นอื่นๆ ตอไป
4. เปนแนวทางสําหรับครู ผูบริหาร ศึกษานิเทศก และผูสนใจ ในการผลิตและพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรู ที่ สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และความสามารถของผูเรียน
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 7 หองเรียน จํานวน 289 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Sample
Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก การเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนํา
ความรูไ ปใช เสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตัวแปรตาม ไดแก
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใช
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
ความสามารถในการนําความรูไ ปใช
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนํา
ความรูไ ปใช
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้
1. นําแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการ
เรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ประเมินแบบ ฝกเสริมทักษะที่สรางขึ้น หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข
2. ทดลองใชจริงโดยทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรู
ไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 40 คน โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test)
ทดสอบวัดความสามารถในการ นําความรูไ ปใชกอนเรียน (Pre - test) ดําเนินการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
การอานและความสามารถในการนํา ความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557
จํานวน 40 คน แลวทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียน (Post - test) โดยใชแบบทดสอบฉบับ
เดียวกันกับกอนเรียน ทดสอบวัดความสามารถในการนําความรูไปใชหลังเรียน (Post - test) โดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับกอนเรียน
3. หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใช
เสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
5. หาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและ
ความสามารถในการนําความรูไ ปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวย
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีประสิทธิภาพ 76.92/76.75
2. คาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใช
เสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ
0.6081 แสดงวา นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากการฝกดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถใน
การนําความรูไปใชเสริม ดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 รอยละ 60.81
3. นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวย
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวย
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนความสามารถ
ในการนําความรูไ ปใชหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการ
นําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.71
อภิปรายผลการวิจัย
จากการดําเนินการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริม
ดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา แบบฝก
เสริมทักษะการอาน และความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 76.92/76.75 มีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ดัชนีประสิทธิผลมีคาเทากับ 0.6081 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบฝกเสริมทักษะที่
สรางขึ้นไดผานกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทําอยางมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม ผานการตรวจแกไข
ขอบกพรองจากผูเชี่ยวชาญ ผานการ ทดลองเพอปรับปรุงใหมีความสมบูรณ โดยนําผลจากการทดลองไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปทดลองสอนจริงซึ่ง สอดคลองกับ กุศยา แสงเดช (2545) ที่กลาวถึงแบบฝกวาเปนสื่อการเรียน
การสอนอยางหนึ่งที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียนหลังจากจบเนื้อหา เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะเขาใจ
บทเรียนไดดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับ วิมลรัตน สุนทรโรจน (2549 : 113) ที่กลาวไววาแบบฝกทักษะ เปนสื่อการ
เรียนประเภทหนึ่งที่เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมสําหรับ ใหนักเรียนฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและ
ทักษะเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ อมรรัตน นัดดา หลง (2551) ที่ไดพัฒนาแบบฝก เสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดตราดสําหรับนักเรียนชวง ชั้นที่ 4 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม
จังหวัดตราดผลการวิจัย พบวา แบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษมี ประสิทธิภาพเทากับ 80.54/82.42
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริม ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
สูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกเสริม
ทักษะการอานของอังกฤษในระดับสูงทุกบทเรียน นักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความ
ความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ

78

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

สื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดนําแนวคิดในการ
จัดการเรียนรูตามแนว การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมาเปนหลักในการพัฒนา โดยจากการทบทวนวรรณกรรม
ทําใหผูวิจัยเกิดความรูความ เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพนฐานของแนวการสอนภาษาเพอการสอสาร ซึ่งเนนบริบท
ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการประมวลผล และการสื่อความหมายออกมา
ผานทางภาษาดวยการอาศัยหลักการนี้ แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงมีความหลากหลายดานประสบการณทาง
ภาษาและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนหรือใกลเคียง สถานการณจริง ทั้งนี้เพื่อใหปจจัยนําเขาดานภาษาภายใต
บริบทจริงหรือใกลเคียงกับสถานการณจริงสามารถกระตุน ผูเรียนใหเกิดการตื่นตัวหรือแรงจูงใจในการทํา
กิจกรรม ดังนั้น เมื่อนําแบบฝกไปใชในการจัดการเรียนการสอนอานจึง สอดคลองกับหลักการที่เนนการสื่อสาร
อยางมีความหมาย สอดคลองกับแนวคิดของ วิสาข จัติวัตร (2543 : 48-57) ที่ เห็นวาแบบฝกหัดอานชวยให
ผูอานทําความเขาใจในการอานโดยไมแยกสอนจากทักษะอื่นมีแนวคิดและเทคนิคใหมๆ ที่เปนประโยชนผูเรียน
จะกระตือรือรนที่จะอานเพราะสามารถอานขอความที่ตรงกับความตองการทําใหมีแรงจูงใจที่จะ อานมีโอกาส
ทําแบบฝกหัดที่นาสนใจสามารถชวยใหเขาใจเนื้อหาของเรื่องที่อานดีขึ้น และนักเรียน มีคะแนน ความสามารถ
ในการนําความรูไ ปใชหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม สมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่นักเรียนไดเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการ
นําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เปนการเรียนรูภาษาไปพรอมกับการฝกฝนกระบวนการคิดดานการนําความรูไปใช โดยการออกแบบ
กิจกรรมสําหรับฝกฝน พัฒนาการคิดดานการนําความรูไปใชนั้นมีกรอบและทิศทางในการออกแบบอยางชัดเจน
จากการประยุกตใชแนวคิดของ Marzano and Kendall (2007) ใหมีความเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรม
จึงมีความแปลกใหม หลากหลายและทาทายผูเรียน อีกทั้งนําเสนอตอผูเรียนอยางมีลําดับขั้นตอนผานแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สอดคลองกับการวิจัยของ คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (2554) ที่ไดพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อพัฒนาความคิดอยาง
สรางสรรคและการคิดแกปญหาของนิสิต ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Soobard
and Rannikmäe (2011) ที่ไดพัฒนากิจกรรม สําหรับประเมินความสามารถการรูวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy) ของผูเรียนดานการแกปญหาและการตัดสินใจ ซึ่งผลการวิจัยพบวา กิจกรรมหรือเครื่องมือที่
พัฒนาขึ้นสามารถประเมินระดับความรูความสามารถของผูเรียนดานการ แกปญหาและการตัดสินใจไดเปน
อยางดี และจากขอคน พบดั งกลาว งานวิจั ยนี้ยั งใหขอเสนอแนะว า ควรมี การพัฒนา เครื่องมือที่สามารถ
พัฒนาการคิดของผูเรียนไดหลายระดับ โดยเฉพาะการคิดในระดับสูง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช
1.1 แบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
76.92/76.75 แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะการอานและความสามารถในการนําความรูไ ปใชเสริมดวยการจัดการ
เรี ยนรู  ภาษาอั งกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่ อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาป ที่ 6 ที่ สร างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถนําไปใช ในการฝกทักษะการอานและการคิดดานการนําความรูไปใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในกลุม
สาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไดเปนอยางดี
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1.2 ในการนําแบบฝกทักษะไปใช ครูควรกํากับดูแลใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางจริงจัง
สงเสริมผูเรียนใหมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ สามารถยืดหยุนไดตามบริบท
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาและศึกษาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะตางๆ ทางภาษาที่ควบคูกับ
การคิด
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะการอาน และความสามารถ
ในการนําความรูไ ปใชเสริมดวยการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพือ่ การสื่อสาร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 กับการเรียนรูแบบอื่นๆ
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