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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุหลาบ

วิทยา กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียนส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพฯ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยประกอบด้วย ชดุการเรียนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสารด้วยแบบฝึกด้านการเขียน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน ตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ จ�านวน 

60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการทดสอบค่าที (t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยแบบฝึกด้านการเขียน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.45/ 87.5 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบฝึกด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
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คะแนนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยแบบฝึกด้านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01

ค�าส�าคัญ: การเขียน, ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ชุดการเรียน

Abstract

 The purposes of this research were to create a set of learning package to promote the 

ability in using English for communications writing to obtain efficiency according to the 

criteria of 80/80 compare the ability in using English for communications writing for

grade 6 students in KularbWittaya School, Sampanthawong District, Bangkok taught by 

a set of learning package with the conventional learning and compare the ability in using 

English for communications on writing for grade 6 students before and after learning.

 The instruments used for this purpose were the learning package to promote the 

ability in using English for communications writing for grade 6 students and achievement 

test. A samples were 60 students in Kularb Wittaya School, Sampanthawong, District, 

Bangkok. They were selected by draw lots. The statistically used for the data analysis were 

efficiency of process (E1), efficiency of output (E2) mean, standard deviation, and t –test - 

Independent 

 The results showed that;

 1) The development of was the learning package to promote the ability in using 

English for communications on writing for grade 6 students had efficiency at 80.45/ 87.5 

which was higher than the set standard criterion; 2) The post - test of the learning package 

to promote the ability in using English for communications on writing for grade6 students 

were significantly higher than the pre – test scores at the .01 level; 3)The post – test scores 

of students’ learning achievements of the learning package to promote the ability in using 

English for communications writing for grade 6 students were significantly higher than 

the pre – test scores at the .01 level.

Keywords: Writing/ Promote of English for communications/ Learning package
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บทน�ำ

	 ความเจริญก้าวทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน	ท�าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน	

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดนผ่านระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ	ท�าให้เกดิการหลัง่ไหลของข้อมลู	ข่าวสาร	จากทีห่นึง่ไปยังอีกทีห่นึง่	จากประเทศ

หนึง่ไปยงัประเทศหนึง่อย่างรวดเรว็	ดังนัน้ความรูค้วามสามารถด้านภาษาจึงเป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะช่วยให้

มนุษย์มีความรู้	 ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่สื่อสาร	 โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาอังกฤษซ่ึงปัจจุบัน

ถือเป็นภาษาสากลในการสื่อสารทั่วโลก	ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาและการเรียนรู้

วิทยาการต่าง	 ๆ	 ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก	 ดังจะเห็นได้จากอดีตประเทศไทยมีการพัฒนา

หลกัสตูรภาษาอังกฤษ	พทุธศักราช	2539	ซ่ึงก�าหนดให้เรยีนภาษาอังกฤษต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที	่1	-	

มธัยมศึกษาปีที	่6	จนกระทัง่ปีพทุธศักราช	2544	กระทรวงศึกษาธกิาร	ก�าหนดสาระ	มาตรฐานการเรยีนรู้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และมาตรฐานการเรียนช่วงช้ัน	 ซ่ึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นการพัฒนาหลักสูตร

อิงมาตรฐานที่สถานศึกษาต้องท�าหลักสูตรของตนเอง	 (กรมวิชาการ	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 2544)

ต่อมาในปีพุทธศักราช	 2551	 กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	

ประกอบด้วย	ภาษาอังกฤษ	ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	ภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน	และ

ภาษาอ่ืน	 ๆ	 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดท�ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม	(กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)	

	 ในสงัคมโลกปัจจุบนัการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษมคีวามส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิง่ในชีวิตประจ�าวัน	

เนื่องจากเป็นเครื่องมือส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	การศึกษา	การแสวงหาความรู้	การประกอบอาชีพ	

การสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัวัฒนธรรมและวสิยัทัศน์ของชุมชนโลก	และตระหนกัถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก	น�ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศ	พัฒนา

ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น	เรียนรู้และเข้าใจ	ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนียมประเพณี	 การคิด	 เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ	 และใช้ภาษาต่างประเทศ

เพือ่การสือ่สารได้	รวมทัง้เข้าถงึองค์ความรูต่้าง	ๆ 	ได้ง่ายและกว้างขึน้และมวีสิยัทศัน์ในการด�าเนนิชีวติ	

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นความจ�าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร	

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้เรียนใน

การติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ	 จึงปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความ

สามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ	 คือ	 สามารถใช้ภาษาในการเข้าสู่สังคม	 เข้าใจวัฒนธรรม

ของภาษา	 (Socio-Cultural	 Functions)	 และสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา	

(Cognitive	Linguistic	Functions)	ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	จึงประกอบไปด้วย	

4	ทักษะ	คือ	ทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและสังคม
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ไทย	ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2544	และ	2551	 ได้ก�าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียน

ภาษาอังกฤษทุกช้ัน	 และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารการศึกษา	

การแสวงหาข้อมูล	และการประกอบอาชีพ	(กรมวิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2560)	อย่างไรก็ตาม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงระดับที่ต้องการ	 คือ	 จากการทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาปีที	่ 6	 ของสถาบันทดสอบและการศึกษา	 ปีการศึกษา	

2560	พบว่าคะแนนเฉลีย่ของวชิาภาษาอังกฤษต�า่กว่า	ร้อยละ	50	โดยจ�าแนกดังนี	้สาระที	่1	ภาษาเพือ่

การสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	34.97	สาระที่	2	ภาษาและวัฒนธรรม	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	37.38	

และสาระที	่3	ภาษาและความสมัพนัธ์กบัชุมชนและโลก	คะแนนเฉลีย่ร้อยละ	42.67	(สถาบันทดสอบ

และการศึกษา,	2560)	ซึ่งขัดแย้งกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	ที่มุ่ง

เน้นให้ผู้เรยีนมเีจตคติทีดี่ต่อภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสือ่สารในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

แสวงหาความรู้	ประกอบอาชีพ	และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	รวมทั้งมีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องราว

และวัฒนธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคดิและวัฒนธรรมไทยไป

ยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	 ประกอบด้วยสาระดังน้ี	 ภาษาเพื่อการสื่อสาร	 ภาษาและวัฒนธรรม	

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	 (กรม

วิชาการ	กระทรวงศึกษาธิการ,	2551)

	 ทักษะการเขียนเป็นเครื่องวัดความเจริญงอกงามทางอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละสมัยที่ได้

ถ่ายทอดมรดกทางด้านสติปัญญาของมนษุย์	ให้เป็นสือ่ทีแ่พร่กระจายให้เกดิความคิดกว้างไกล	การเขยีน

มีความส�าคัญที่ช่วยให้มนุษย์	สามารถบันทึกวิทยาการต่าง	ๆ 	แสดงออกซึ่งความรู้	ความคิด	ความรู้สึก

และอารมณ์โดยใช้ตัวหนงัสอื	และเครือ่งหมายต่าง	ๆ 	เป็นสือ่	ดังนัน้การเขยีนจงึเป็นทกัษะการใช้ภาษา

และค�าพูดท่ีสามารถสื่อความหมายให้เป็นหลักฐานปรากฏได้นานกว่าการพูด	 การเขียนมักเขียนเป็น

เรือ่งราวเพือ่ให้ผู้อ่านเข้าใจความมุง่หมายของผู้เขยีน	(Raimes,	A.	1983	:	Techniques	in	teaching	

writing	New	York:	Oxford	University	 Press	 p.	 13-	 20)	 จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันทักษะ

การเขยีนมปัีญหาหลายประการ	สาเหตุทีท่�าให้การเรยีนการสอนวชิาภาษาอังกฤษ	ไม่ประสบความส�าเรจ็

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ากว่าเป้าหมาย	 โดยเฉพาะการเขียนเพราะผู้สอนยังยึดการเรียน

การสอนแบบครเูป็นศูนย์กลางหรอืวธิกีารสอนแบบเดิมกล่าวคือ	ผู้สอนยงัยดึการสอนตามคู่มอืครขูอง

กรมวิชาการ	 โดยเน้นการสอนแบบบรรยาย	 ตอบค�าถามระหว่างครูกับนักเรียนและท�าแบบฝึกหัด

ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน	 ไม่สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการ

เรียนไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	(ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา,	2553)	ทักษะการเขียนเป็น

ทักษะหนึ่งที่มีความส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	 เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู	้

ความคิดจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน	 กล่าวได้ว่าการเขียนมีความส�าคัญต่อมนุษย์ในโลกปัจจุบันที่มีความ
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เจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเรว็เพราะการเขยีนเป็นทกัษะทีใ่ช้ในการสือ่สาร	เป็นหลกัฐานทีม่ัน่คงเนือ่งจาก

ไม่สามารถลบเลือนได้อย่างค�าพูดและใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ดีแม้อยู่ในระยะไกล	การเขียนจัดเป็น

เครื่องมือวัดความเจริญของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัย	 และมีความส�าคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถ

บนัทกึวทิยาการต่าง	ๆ 	ตลอดจนความรู	้ความนกึคิดของตนเพือ่สือ่ไปถงึผู้อ่ืนได้	กล่าวได้ว่าผู้ทีส่ามารถ

ถ่ายทอดความรู้ความคิดทางการเขียนได้ดีนั้นย่อมต้องใช้ประสบการณ์ทางการอ่านเข้าช่วย	 เราจะ

พบว่าผู้ที่มีความสามารถในการอ่านย่อมสามารถน�าความรู้ความคิดไปใช้ในการเขียนได้ดี	 (Bryme,	

D.	1991	:	Teaching	writing	skills	p.	128	-132)	

	 การสร้างชุดการเรียนโดยน�าทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนโดยเริ่มจากการทดสอบก่อนเขียน	 การเขียนและการทดสอบหลังการเขียน	 เพราะว่า

กระบวนการเขยีนเป็นการสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละความเข้าใจในเนือ้หาบทเรยีน	(English	for	Primary	

and	Early	years,	p.	214)	อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทางด้านการเขียน	โดยเริ่มจากง่ายไป

หายากอีกทั้งช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย	 เพราะเมื่อผู้เรียนได้เรียนใน

สิง่ทีง่่าย	และสามารถท�าแบบทดสอบและแบบฝึกหดัได้ทัง้หมด	กจ็ะเป็นการปทูางไปสูก่ารจดัการเรยีน

การสอนทักษะการเขียนที่ยากยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านการเขียน	ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการเขียนส�าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนกุหลาบวิทยา	 สัมพันธวงศ์	 กรุงเทพฯ	 ที่เรียนโดยใช้ชุด

การเรียนกับการเรียนรู้แบบปกติ

	 3.	 เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้านการเขยีนส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดการเรียน
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 1.	 ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้านการเขยีน

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์

	 2.	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร	ด้านการเขยีน	ของนกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนกหุลาบวทิยา	สมัพนัธวงศ์	กรงุเทพฯ	หลงัการเรยีนโดยใช้ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	ที่สร้างขึ้นสูงกว่าการเรียนตามปกติ

	 3.	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

	 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง	

	 ประชากร	 คือ	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ของโรงเรียนเอกชนในเครืออัครสังฆมณฑล	

กรุงเทพ	ปีการศึกษา	2561	จ�านวน	30	โรงเรียน	

	 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัย

	 กลุม่ตัวอย่าง	คือ	นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	โรงเรยีนกหุลาบวทิยา	สมัพนัธวงศ์	กรงุเทพฯ	

จ�านวน	2	ห้อง	จ�านวน	60	คน	ได้มาโดยการจับฉลากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	กลุ่มทดลองได้แก่

ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6/2	 จ�านวน	 30	 คน	 และกลุ่มควบคุมได้แก่ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6/1	 จ�านวน

30	คน

	 ตัวแปรที่ศึกษำ

	 1.	 ตัวแปรต้น	 ได้แก่	 การเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

	 2.	ตัวแปรตาม	ได้แก่	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย

	 1.	ชุดการเรียน	จ�านวน	4	ชุด	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง	

	 2.	แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้สอน	จ�านวน	4	แผน	

	 3.	แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน
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วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

	 ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยชุดการเรยีนการเขยีนส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	มีขั้นตอนการสร้างและด�าเนินการ	 (สมเชาว์	 เนตรประเสริฐ,	 2543,

หน้า	87-108)	ดังนี้	1)	ศึกษาหลักสูตร	คู่มือครู	หนังสือเรียน	ขอบข่ายเนื้อหา	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ	ระดับช้ันประถมศึกษาปีที	่6		2)	วเิคราะห์	เนือ้หา	มาตรฐานการเรยีนรู	้และศึกษาวธิสีอน

และกิจกรรมการเรียนการสอนการสื่อสารด้านการอ่านและการเขียน	3)	ด�าเนินการสร้างชุดการเรียน	

โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต�าราต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช	2551	4)	น�าชุดการเรียนที่สร้างขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสม	5)	น�าชดุการเรียนที่ได้รับการปรับปรุงแกไ้ข	ไปให้ผู้เชีย่วชาญทางด้านการสอนภาษา

อังกฤษ	 ตรวจสอบความถูกต้อง	 และเหมาะสมขององค์ประกอบทั้งหมดโดยใช้มาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	6)	น�าชุดการเรียนทั้ง	4	ชุดไปให้เจ้าของภาษา	และอาจารย์ภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่าง

ประเทศจ�านวน	 3	 คน	 ตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องในกิจกรรมทุกกิจกรรม

และในการทดสอบ	7)	น�าชุดการเรยีนทีป่รบัปรงุแก้ไข	เช่น	การใช้ค�ากรยิา	ค�านาม	ฯลฯ	ให้ถูกต้องตาม

หลักไวยากรณ์	และน�าชุดการเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลอง	8)	น�าชุดการเรียน	1	ชุด	

ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลา	

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน	9)	น�าข้อบกพร่องที่พบ	เช่นการใช้ค�ากริยา	ค�านาม	ฯลฯ	

ให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์	10)	หาประสทิธภิาพของชุดการเรยีนให้ได้ตามเกณฑ์	80/80	ตามขัน้ตอน

ของชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2526)	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 ผู้วิจัยได้ท�าแผนการจัดการเรียนรู้

โดยมีขั้นตอน	 ดังนี้	 1)	 ก�าหนดเนื้อหาการสื่อสารด้านการเขียน	 ซ่ึงเป็นเน้ือหาเดียวกับชุดการเรียน

2)	ก�าหนดจุดประสงค์การเรยีนรูด้้านการเขยีน	3)	ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัเนือ้หา

และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	4)	ก�าหนดสื่อการเรียนการสอนและวิธีการวัดและประเมินผล

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้	 ท�าการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและน�าผลมาพัฒนา

ปรับปรุง	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชดุการเรียน	ผู้วิจยัได้จัดท�าตามขั้นตอน	

ดังนี้	 1)	 ก�าหนดเนื้อหาการสื่อสารด้านการเขียน	 ซ่ึงเป็นเนื้อหาเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ปกติ	2)	ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านการเขียน	3)	ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้	 4)	 ก�าหนดสื่อการเรียนการสอนและวิธีการวัดผลและ

ประเมินผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์การเรียนรู้	และท�าการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและ
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

น�าผลมาพัฒนาปรับปรุง

	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	 มีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ	

และหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนน�าไปใช้ดังนี	้1)	ศึกษาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศักราช	

2551	และมาตรฐานการเรียนรู้	ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)	2)	ก�าหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้จากเนื้อหาทั้ง	4	เรื่อง	3)	สร้างข้อสอบตามเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้	เป็นข้อสอบปรนัย	4	ตัวเลือก	รวม	40	ข้อ	4)	น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น	 เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม	 5)	 น�าแบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ	 ที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษา

อังกฤษ	ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	พิจารณาความสอดคล้อง	ระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ	และผู้เชี่ยวชาญอีก	3	ท่าน	ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของภาษา

และชาวต่างชาติเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หาต่าง	ๆ 	ทีป่ระกอบในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน	6)	น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขยีนภาษาอังกฤษ	ไปทดสอบกบันกัเรยีน	ม.1/1	

จ�านวน	 30	 คน	 (นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้น	 ป.6)	 แล้วน�าผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ	 โดยการ

หาค่าความยากง่าย	(p)	=	0.25	และค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	=	0.63	และเหลือข้อสอบจ�านวน	30	ข้อ	

7)	น�าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษที่ผ่านการคัดเลือกจากข้อ	6	ไปทดสอบ

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จ�านวน	 30	 คน	 จากนั้นน�าผลการทดสอบฯ	 มาวิเคราะห์หาค่า

ความเ ช่ือมั่นโดยใช ้สูตรของคูเดอร ์ -ริชาร ์ดสัน	 (Kuder-Richardson)	 แบบ	 KR-20	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	=	0.98

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	หำค่ำสถิติพื้นฐำนที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 1.1	 ค่าเฉลี่ยของคะแนน	( X )	โดยใช้สูตร	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 		 1.2	 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S)	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 2.	สถิติที่ใช้ในกำรหำคุณภำพเครื่องมือ

	 	 2.1	 หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 	 2.2	 หาค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบ	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 	 2.3	 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบท่ีใช้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 	 2.4	 หาค่าความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (Kuder-Richardson)	 โดยใช้	 KR-20	

(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2539)
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	 3.	สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน

	 	 3.1	 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการเขียนส�าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนกุหลาบวิทยา	 สัมพันธวงศ์	 กรุงเทพฯ	 ที่เรียนโดยใช้ชุด

การสอนกบัการเรยีนรูแ้บบปกติ	โดยใช้	t-test	(Independent)	ของ	บญุเรยีง	ขจรศิลป์	(2548,	หน้า	80)

	 	 3.2	 เปรยีบเทยีบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้านการเขยีนส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดการเรียน	โดยใช้สูตร	t-test	(Dependent)	 	 	 	

	 	 3.3	 หาประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้วยแบบฝึกการเขียนส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โดยใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน	

E1/E2	มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	ของชัยยงค์	พรหมวงศ์	(2532)

สรุปผล

 ในการวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบฝึก

เขียนส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ	80.45/87.5	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ตั้งไว้

	 2.	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที	่6	ทีเ่รยีนโดยใช้ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร

ด้วยแบบฝึกเขียนส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6	 พบว่าคะแนนหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 3.	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 ด้านการเขียนของนักเรียนที่เรียน

โดยใช้ ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยแบบฝึกเขียน

ส�าหรบันกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.01

อภิปรำยผล

	 จากการพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านการเขียน	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนกุหลาบวิทยา	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	สามารถ

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 1.	การสร้างชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้าน

การเขียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80	สามารถสรุปผลตามรายละเอียดดังนี้

ตำรำงที่	1	แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 ด้านการเขียน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

ที่ ผลคะแนน

X

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ชุดการเรียนที่	1  560 480 85.71

ชุดการเรียนที่	2  560 435 77.68

ชุดการเรียนที่	3  560 438 78.21

ชุดการเรียนที่	4  560 449 80.18

ค่าเฉลี่ย	 80.45

	 จากตารางที่	 1	 พบว่าชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารด้านการเขียน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ

พบว่า	ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการท�ากิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ	80.45

ตำรำงที่	2	แสดงค่าประสิทธิภาพหลังการเรียนชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

	 เพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6

เลขที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

1 30 27

2 30 23

3 30 25

4 30 26

5 30 26

6 30 25

7 30 24

8 30 29

9 30 27

10 30 26

11 30 29
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12 30 27

13 30 25

14 30 30

15 30 23

16 30 26

17 30 28

18 30 23

19 30 26

20 30 23

21 30 29

22 30 22

23 30 25

24 30 28

25 30 24

26 30 28

27 30 29

28	 30 26

29 30 29

30 30 30

	F 788

X 26.27

E2	 87.5

	 จากตารางที่	 2	 พบว่าชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สือ่สารด้านการอ่านและการเขยีน	หลงัเรยีนส�าหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที	่6	ทีไ่ด้ผ่านการทดลอง

หาประสิทธิภาพพบว่า	ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ	87.5

เลขที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

ตำรำงที่	2	แสดงค่าประสิทธิภาพหลังการเรียนชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

	 เพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	(ต่อ)
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	 ผลการพัฒนาชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านการเขียน	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	พบว่าชุดการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	มีค่าเท่ากับ	

80.45/87.5	 แสดงว่าชุดการเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 80/80	 ที่ต้ัง

เป้าหมายไว้	 ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ด�าเนินการอย่างเป็นระบบโดย

ศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 วารสาร	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน	 วางโครงสร้างของชุด

การเรยีนการสอน	น�าชุดการเรยีนทีส่ร้างขึน้	เสนอต่อคณะกรรมการทีป่รกึษาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของคณะกรรมการที่ปรึกษาแนะน�า	 พร้อมท้ังน�าชุดการเรียนและแบบประเมินชุดการเรียนเสนอ

ต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 และตามโครงสร้าง

ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มย่อย	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	ความเหมาะสม

ของกิจกรรมและเวลาที่ใช้	 แล้วน�าข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ	

ดังนั้นชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน	

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นชุดการเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ได้	

สอดคล้องกับมนตรี	แย้มกสิกร	(2551,	หน้า	1)	ได้กล่าวว่า	การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน	มีหลัก

การและแนวคิดสนับสนุน	2	วิธี	คือ	1.	เกณฑ์มาตรฐาน	90/90	ตามแนวคิดของ	รองศาสตราจารย์	

ดร.เปรื่อง	 กุมุท	 และ	 2.	 ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E
1
)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E

2
)	 ตาม

แนวคิดของศาสตราจารย์	ดร.	ชัยยงค์	พรหมวงศ์	เกณฑ์มาตรฐาน	90/90	เป็นวธิกีารทีม่หีลกัการเรยีน

แบบรอบรู้	เป็นหลักการส�าคัญ	ส่วนการหาประสิทธิภาพกระบวนการ	(E
1
)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

(E
2
)	 มีหลักการประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและการประเมินสุดท้าย	 กระท�าได้โดยการประเมิน

พฤติกรรมของผู้เรียน	ซึ่งจ�าแนกได้เป็น	2	ประเภทคือ	1.	พฤติกรรมต่อเนื่องและ	2.	พฤติกรรมขั้น

สุดท้าย	 โดยก�าหนดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเป็น	 E
1
/และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็น	

E
2
	 ซึ่ง	 E

1
	 หมายถึง	 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการกระท�ากิจกรรมระหว่างเรียนจากชุด

การเรียน	 และ	 E
2
	 หมายถึง	 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท�าแบบทดสอบหลังการเรียน

ของผู้เรียน

	 การจัดการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารด้านการเขียน	 ส�าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 พบว่าชุดการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่า

ประสิทธิภาพ	เท่ากับ	80.45/	87.5	สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	80/80	ที่ตั้งเป้าหมายไว้	เนื่องจากในชุด

การเรยีนผู้วิจยัเน้นการตรวจสอบและใช้วธิกีารต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ผู้เรยีนได้ท�ากจิกรรม	ฝึกฝนประสบการณ์

ในรปูแบบทีห่ลากหลาย	รวมทัง้มกีารติดตามประเมนิผลการเรยีนรูร้ะหว่างกจิกรรมการเรยีนเป็นระยะ	

ตามเนื้อหาการเรียนรู้	จากเหตุผลดังกล่าวนี้มีผลท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น	
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	 2.	ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอังกฤษ	หลงัจากได้รบัการเรยีนการสอน

ด้วยชุดการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 พบว่า	 สูงกว่าก่อน

การเรียนด้วยชุดการเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่	 2	

โดยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาอังกฤษหลงัได้รบัการเรยีนการสอนด้วยชุดการเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน

ด้วยชุดการเรยีนการสอน	อาจเป็นเพราะชุดการเรยีนการสอนทีส่ร้างขึน้เป็นสือ่นวตักรรมทางการศึกษา

ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี	 มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น	 ส่งผลให้นักเรียนมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ	บุญเกื้อ	ควรหาเวช	(2543,	หน้า	91)	ได้กล่าวว่า	การฝึกฝน

ทกัษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ	จ�าเป็นต้องอาศัยนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาเข้ามาช่วย	

ซ่ึงได้แก่	 ชุดการเรียน	 เป็นต้น	 ชุดการเรียนเป็นการน�าเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมารวมไว้ด้วยกัน	

มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นระบบ	สะดวกต่อการน�าไปใช้	และชุดการเรยีนเป็นสือ่ทางการศึกษาอย่างหน่ึง

ที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ในส่วนของครู	 การสอนด้วยชุดการเรียนจะท�าให้ครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่สลับซับซ้อนและ

เป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น	ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ครูด้วย	ด้านนักเรียนได้เรียนรู้ไป

ทีละขั้นตามความสามารถความสนใจของนักเรียนเอง	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	

	 3.	การสอนโดยใช้ชุดการเรียนที่มีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพมาเป็นอย่างดี	 ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงเป้าหมายท่ีได้ถูกก�าหนดไว้โดยที่สื่อในชุด

การเรียนอาจท�าให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการที่ถูกต้อง	 ครบถ้วนและมีความชัดเจนมากกว่าการจัด

การเรียนการสอนที่ไม่ได้ใช้ชุดการเรียน

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	จึงกล่าวได้ว่าชุดการเรยีนทีผู้่วจัิยสร้างขึน้เป็นชุดการเรยีนทีผ่่านขัน้ตอน

การผลิตที่เป็นระบบ	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	มีความเข้าใจในบทเรียนตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้	

เป็นผลให้ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน	

ส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 มีประสิทธิภาพเท่ากับ	 80.45/	 87.5	 แสดงว่าชุดการเรียน

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้	 นอกจากน้ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	

ที่เรียนด้วยชุดการเรียนนี้ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 จึงถือได้ว่าชุดการเรียนน้ีมีความเหมาะสม	 และสามารถน�าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อเสนอแนะ

	 จากการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 	 1.1	จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน

เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้านการเขยีน	ส�าหรบัช้ันประถมศึกษา

ปีที่	6	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้น�าชุดการเรียนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ในระดับช้ันประถม

ศึกษาปีที่	6	ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	

	 	 1.2	การสร้างชุดการเรียนเพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้	 ควรแบ่ง

เนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อย	 ๆ	 แล้วน�ามาบูรณาการเป็นชุดการเรียนของแต่ละหน่วย	 เพื่อให้การจัด

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ	ส�าหรับการใช้ชุดการเรียนแต่ละคาบเรียน	ผู้สอนต้องมีแผนการจัด

การเรียนรู้	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผลในแต่ละ

ชุดการเรียน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 	 1.3	ในการสอนทุกครั้งผู้สอนควรศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับชุดการเรียนล่วงหน้า	โดย

ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสอนต่าง	ๆ	ในชุดการเรียนให้เกิดความเข้าใจและกระจ่าง	 เพื่อจัด

ห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	

	 	 1.4	ผู้สอนควรอธิบาย	ชี้แจง	แนะน�า	ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการและขั้นตอนต่าง	ๆ	ในการ

ใช้ชุดการเรียนอย่างละเอียด	เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและได้

ผลงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรมกีารน�าชุดการเรยีนไปใช้กบักลุม่ตัวอย่างอ่ืน	เพือ่ตรวจสอบว่าผลวจัิยทีผู้่วจิยัทดลอง

นั้น	ผลที่ได้รับเหมือนหรือต่างจากการวิจัย

	 2.	ควรมีการต่อยอดชุดการเรียนด้วยการน�าไปใช้กับโรงเรียนรัฐบาลและปรับเน้ือหาของชุด	

การเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับนั้น	ๆ

	 3.	ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนร่วมกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเน้น

การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ	และการออกมาน�าเสนอหน้าชั้นเรียน	
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	 4.	 ผู้สอนอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท�าชุดการเรียนของผู้เรียนให้เกิดความหลาก

หลาย	 โดยรู้จักกลุ่มซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการเป็นผู้น�าและผู้ตาม	 ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะรู้จัก

การเสียสละและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 5.	ควรจัดให้มกีารส่งเสรมิผู้สอนให้ผลติชุดการเรยีนเพิม่มากขึน้	เพือ่จะได้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน

เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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