
บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	เพื่อสร้างชุด

การเรียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารด้วยการอ่านให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	

80/80	2)	 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 

ทีเ่รยีนโดยใช้ชดุการเรยีนกบัการเรียนรู้แบบปกต	ิ3)	เปรียบเทยีบ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารด้วยการ

อ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเซนต์ยอ 

แซฟกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อนเรียนและหลังเรียน

ด้วยชุดการเรียน

	 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิยประกอบด้วย	ชดุการเรียน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด้วยการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ตัวอย่างที่ใช้

เป็นนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัด

กาฬสินธุ์	 จ�านวน	 66	คน	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่	ค่าประสิทธภิาพของกระบวนการ	(E
1
)	ค่าประสทิธภิาพ

ของผลลัพธ์	 (E
2
)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	

	 ผลการวจิยัพบว่า	1)	ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการ 

อ่าน	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่สร้างข้ึน 

มีประสิทธิภาพ	 80.43/87.5	 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว	้ 

2)	ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการ

อ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	พบว่าคะแนนของ

นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้ชดุการเรยีนสงูกว่าการเรยีนแบบปกติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 3)	 ความสามารถ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารการอ่านของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ค�าส�าคัญ : ชุดการเรียน,	 ความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร,	การอ่าน

	 	The	research	purposes	were	to	1.	Create	 

a	 set	 of	 learning	package	 to	 promote	 the	 ability	 

in	 using	English	 for	 communications	 on	 reading	

based	on	the	efficiency	criteria	of	80/80,	2)	Compare	

the	ability	in	using	English	for	communications	on	

การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Development of a Learning Package to Promote Ability on Reading Of 
English for Communications for Prathomsuksa 6 Student
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reading	 for	 Prathomsuksa	 6	 students	 studying	 

at	Saint	Joseph	Kuchinarai	School	taught	by	a	set	

of	learning	package	with	those	by	the	conventional	

learning	 and	 3)	Compare	 the	 student’	 ability	 in	 

using	 English	 for	 communications	 on	 reading	 

before	and	after	learning.

	 The	instruments	were	the	learning	package	

to	promote	the	ability	in	using	English	for	commu-

nications	on	reading	for	Prathomsuksa	6	students	

and	achievement	test.	A	samples	were	30	students	

of	 Saint	 Joseph	 Kuchinarai	 School,	 Kuchinarai	 

District,	Kalasin	province.	The	selected	by	draw	lots.	

The	 statistically	 used	 for	 the	data	 analyzed	were	

efficiency	of	process	 (E
1
),	 efficiency	of	output	 (E

2
)	

mean,	standard	deviation	and	t	–test	-	Independent	

	 The	results	were	indicated	that;

	 1)	 The	development	 of	was	 the	 learning	

package	 to	 promote	 the	 ability	 in	 using	English	 

for	communications	on	 reading	 for	Prathomsuksa	 

6	 students	 had	 efficiency	 at	 80.43/87.5	 which	 

was	 higher	 than	 the	 set	 standard	 criterion.	 

2)	Post	–	test	of	was	the	learning	package	to	promote	

the	 ability	 in	 using	English	 for	 communications	 

on	 reading	 for	 Prathomsuksa	 6	 students	were	 

significantly	higher	than	the	pre	–	test	scores	at	the	

.01	 level.	 3)	 The	 student	 achievements	 to	 learn	 

in	construction	of	the	learning	package	to	promote	

the	 ability	 in	 using	English	 for	 communications	 

on	reading	for	Prathomsuksa	6	students.	The	post	

–	 test	 scores	were	 significantly	 higher	 than	 the	 

pre	–	test	scores	at	the	.01	level.

Keywords:	 Reading/	 Promote	 of	 English	 for	 

communications/	Learning	package

บทน�า
	 ความเจรญิก้าวทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั	ท�าให้โลก

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน	 ทั้งทางด้าน

เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกัน

อย่างไร้พรมแดนผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	ท�าให้เกดิ

การหลั่งไหลของข้อมูล	 ข่าวสาร	 จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	

จากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็วดังนั้น 

ความรูค้วามสามารถด้านภาษาจงึเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยให้

มนุษย์มีความรู้	 ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารกัน 

โดยเฉพาะความรู้ในด้านภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันถือเป็น

ภาษาสากลในการสือ่สารกนัทัว่โลก	ประเทศไทยได้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญของภาษา	 และการเรียนรู้วิทยาการต่างๆ 

ให้ก้าวทั่วต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก	 ดังจะเห็นได้จาก 

ในอดีตประเทศไทยมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

พุทธศักราช	 2539	 ซึ่งก�าหนด	 ให้เรียนภาษาอังกฤษต้ังแต่ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	 6	 จนกระทั่ง 

ปีพุทธศักราช	 2544	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ก�าหนดสาระ	

มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	และมาตรฐาน 

การเรียนช่วงช้ัน	 ซึ่งเป็นที่มาของการเร่ิมต้นการพัฒนา

หลกัสตูรองิมาตรฐานและเป็นครัง้แรกทีส่ถานศกึษาต้องท�า

หลักสูตรของตนเอง	 ต ่อมาในป ีพุทธศักราช	 2551	 

ทางกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ	ประกอบด้วย	ภาษาองักฤษ	ภาษาฝรัง่เศส	

เยอรมัน	 จีน	ญี่ปุ ่น	 เกาหลี	 ภาษาต่างประเทศเพื่อนบ้าน	 

และภาษาอื่น	 ๆ	 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

ที่จะจัดท�ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม	 

ในสังคมโลกปัจจุบัน	การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นอย่างยิง่ในชวีติประจ�าวนั	เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอื

ส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร	การศึกษา	การแสวงหาความรู	้

การประกอบอาชีพ	การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม

และวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก	 และตระหนักถึงความหลาก

หลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก	 น�ามาซึ่ง

มติรไมตรแีละความร่วมมอืระหว่างประเทศ	พฒันาให้ผู้เรยีน
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มีความเข้าใจตนเองและผู ้ อ่ืนดีขึ้น	 เรียนรู ้และเข ้าใจ	 

ความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียม

ประเพณี	 การคิด	 เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ	 

และใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สารได้	รวมทัง้เข้าถงึองค์

ความรู้ต่างๆ	 ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการ

ด�าเนินชีวิต	 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญและเห็นความจ�าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร	 

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	 

เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในการติดต่อ

สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ	จึงปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการสื่อสารด้วย

ภาษาอังกฤษ	 คือ	 สามารถใช้ภาษาในการเข้า	 สู ่สังคม	 

และเข ้ าใจวัฒนธรรมของภาษา	 (Socio-Cultural	 

Functions)	 แล้วสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อ 

งตามหลักภาษา	 (Cognitive	 Linguistic	 Functions)	 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	จึงประกอบ 

ไปด้วย	4	ทักษะ	คือทักษะการฟัง	การพูด	การอ่าน	และการ

เขียนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนและสังคมไทย	 

ซึ่ งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2544	 

ได้ก�าหนดให้ผู ้เรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกช่วงชั้น	 

และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเคร่ืองมือสากลที่ใช้ในการติดต่อ

สือ่สารการศกึษา	การแสวงหาข้อมลู	และการประกอบอาชพี	

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยัง 

มีผลสัมฤทธิ์ไม่ถึงระดับที่ต้องการ	 คือ	 จากการทดสอบผล

สมัฤทธิท์างการเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	

ของกรมวิชาการ	ปีการศึกษา	2545	พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ

วิชาต่างๆ	 ส่วนใหญ่รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ	 มีค่าต�่ากว่า 

ร้อยละ	50	(พฤทธิ	์ศริบิรรณพทิกัษ์,	2545,	หน้า	4)	หลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	มุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี	 ต่อภาษาต่างประเทศ	สามารถใช้ภาษา

ต่างประเทศ	 สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ	 แสวงหาความรู้	

ประกอบอาชีพ	 และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 รวมทั้งม ี

ความรู้	ความเข้าใจในเร่ืองราวและวัฒนธรรมอนัหลากหลาย

ของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์	ประกอบ

ด้วยสาระดังนี้	 ภาษาเพื่อการสื่อสาร	ภาษาและวัฒนธรรม	

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้อื่นและ 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก	

	 ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะทีม่คีวามส�าคญัมากทีส่ดุ

ส�าหรับผู้เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง	 ทั้งนี้

เพราะโอกาสใช้ทักษะการฟัง	การพูดและการเขียนน้อยกว่า

การอ่าน	 ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ�าเป็นในการศึกษา

หาความรู้	เช่น	การอ่านบทความ	การอ่านต�าราเรยีน	การอ่าน

หนงัสอืเพือ่ความเพลดิเพลนิ	และการอ่านผลงานทางวิชาการ	

เป็นต้น	นอกจากนี้การอ่านยังจ�าเป็นส�าหรับ	การด�ารงชีวิต	

ประจ�าวัน	 ในด้านการอ่านฉลาก	 การอ่านประกาศต่างๆ	 

การอ่านค�าชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและบริโภค	 เป็นต้น	

การอ่านเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง 

ในยคุทีข่่าวสารสามารถส่งผ่านกนัได้อย่างรวดเรว็	การศกึษา

สามารถก้าวล่วงไปสู่อาณาจักรอันไร้พรมแดน	 แต่ในทาง 

กลับกันประสิทธิภาพในการอ่านของเด็กลดลงอาจเป็น 

ไปได้ว่ามวีธิกีารเรยีนรูใ้หม่ๆ	ในรปูแบบอืน่เกดิขึน้อย่างหลาก

หลายให้เราเลือก	 และการอ่านเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาบ่ม 

เพาะทางความนึกคิดและจินตนาการ	 ด้วยเหตุนี้เราควร 

ปลูกฝังให้เด็กรัก	 การอ่าน	 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต	(ประนอม	สุรัสวดี,	2539,	หน้า	

39)	องค์ประกอบที่ส�าคัญ	การเรียนการสอนจะเป็นไปอย่าง

มีชีวิตชีวา	 เพราะการอ่านมิใช่เป็นเพียงการพัฒนาทักษะ 

ในการถอดรหัสสัญลักษณ์เท่านั้นแต่เป็นการอ่านเพ่ือให้ผู้

เรียนเข้าใจความหมาย	 (Reading	 Comprehension)	

อารมณ์ของตัวละคร	มีประเด็นในการเล่าเรื่องราว	สามารถ

โต้ตอบขณะแสดงบทบาทสมมต	ิผูเ้รียนมคีวามมัน่ใจในการ

แสดงออก	มกีารบรณูาการค�าศัพท์	ไวยากรณ์และบทสนทนา	

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู ้อย่าง 

เป็นธรรมชาต	ินอกจากนทิานแล้ว	กจิกรรมการเรยีนการสอน

ยังต้องอาศัยสื่อต่างๆ	 อีกหลายชนิด	 เช่นภาพสัญลักษณ	์
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(Flash	card)	หุน่มอื	เกม	สมุดกจิกรรม	(Activities	Books)	

ซีดี	 ทั้งที่เป็นภาพและเสียง	 ฯลฯ	 ที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู	้

นอกจากนี้แล้วกิจกรรมที่สามารถจัดส�าหรับผู ้เรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 ได้แก่	 การเล่านิทาน	การใช้

ดนตรี	เพลงและการเคลือ่นไหวประกอบ	ไปจนถงึการใช้งาน

ศิลปะ	ประกอบ	การเรียนการสอน	เป็นต้น	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.	 เพือ่สร้างชดุการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านและ 

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์	80/80

		 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 6	 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 

ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบปกติ

	 3.	 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	 6	 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน

 สมมติฐานการวิจัย

 1.	 ความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสาร	 ด้านการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกฉิุนารายณ์	จงัหวัดกาฬสนิธุ	์หลงัการ

เรยีนโดยใช้ชุดการเรยีนเพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านที่สร้างขึ้นสูงกว่า

การเรียนตามปกติ

	 2.	 ความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร	 ด้านการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 

หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร	 คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 	 6	 

ของโรงเรียนเอกชนในเครืออัครสังฆมณฑล	 ท่าแร่	 -	 

หนองแสง	ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	7	โรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

	 กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 

ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	 2	 ห้อง	 จ�านวน	 

66	 คน	 ได้มาโดยการจับฉลากโรงเรียนและกลุ่มทดลอง 

และกลุม่ควบคุม	กลุม่ทดลองได้แก่ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/2	

และกลุ่มควบคุมได้แก่	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1

 ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	 ตัวแปรต้น	ได้แก่	การเรียนโดยใช้ชุดการเรียน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสือ่สารด้านการอ่านและแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ

		 2.	 ตวัแปรตาม	ได้แก่	ความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านด้วยนิทาน

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

	 1.	 ชดุการเรยีน	จ�านวน	3	ชดุ	ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ด้วย

ตนเอง	

	 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้สอน	 จ�านวน	 

3	แผน	

	 3.		แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับผู้สอนจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนจ�านวน	3	แผน

		 4.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่าน

 วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

	 ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษด้วยชุดการเรียนการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่	 6	 มีขั้นตอนการสร้างและด�าเนินการ	 

(สมเชาว์	เนตรประเสรฐิ,	2543,	หน้า	87-108)	ดงันี	้	1.	ศกึษา

หลักสูตร	 คู ่มือครู	 หนังสือเรียน	 ขอบข่ายเนื้อหา	 กลุ ่ม 

สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2	

วิเคราะห์	 เนื้อหา	 มาตรฐานการเรียนรู้	 และศึกษาวิธีสอน 

และกิจกรรมการเรียน	 การสอนการสื่อสารด้านการอ่าน 

และการเขียนด้วยนิทาน	 3	 ด�าเนินการสร้างชุดการเรียน	 

โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต�าราต่างๆ	เพือ่ให้สอดคล้อง

สาระการเรียนรู ้แกนกลางกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษา 

ต่างประเทศ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2551	 มีรายละเอียดดัง 

ต่อไปนี้	4.	น�าชุดการเรียนที่สร้างขึ้นไปเสนอคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม	

5.	 น�าชุดการเรียนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	 แล้วไปให ้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ	ตรวจสอบความ

ถูกต้อง	 และเหมาะสมขององค์ประกอบทั้งหมดโดยใช้

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 6.	 น�าชุดการเรียนไปให้

เจ้าของภาษา	และอาจารย์ภาษาองักฤษทีเ่ป็นชาวต่างประเทศ

จ�านวน	 3	คน	ตรวจความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ 

ในเนื้อเรื่องในกิจกรรมทุกกิจกรรมและในการทดสอบ	 

7.	น�าชดุการเรียนทีป่รับปรุงแก้ไข	เช่นการใช้ค�ากริยิา	ค�านาม	

ฯลฯให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ	์และน�าชุดการเรียนที่ได้

รับการแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลอง	 8.	 น�าชุดการเรียน	 

1	 ชุด	 ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความเหมาะสมของระยะเวลา	

ขั้นตอนการด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน	 9.	 น�าข้อ

บกพร่องทีพ่บเช่นการการใช้ค�ากรยิา	ค�านาม	ฯลฯ	ให้ถกูต้อง

ตามหลักไวยากรณ์	 10.	 หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน	 

ให้ได้ตามเกณฑ์	80/80	ตามขั้นตอนของชัยยงค์	พรหมวงศ์	

(2526)	

	 	 แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับการจัดการเรียนรู้

แบบปกติ	ผู้วิจัยได้ท�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอน	

ดังนี้	 1	 ก�าหนดเนื้อหาการสื่อสารด้านการอ่าน	 ซึ่งเป็น 

เนื้อหาเดียวกับชุดการเรียน	 2.	 ก�าหนดจุดประสงค์การ 

เรียนรู ้ด ้านการอ่าน	 3.	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  ้

ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก�าหนด

ไว้	4.	ก�าหนดสือ่การเรยีนการสอนและวธิกีารวดัและประเมนิ

ผลท่ีสอดคล ้องเ ช่ือมโยงกับจุดประสงค ์การเรียนรู ้	 

และท�าการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญและน�าผลมาพัฒนา

ปรับปรุง	

	 แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ชุดการเรียน	 ผู ้วิจัยได้จัดท�าตามขั้นตอน	 ดังนี้	 

1.	ก�าหนดเนือ้หาการสือ่สารด้านการอ่าน	ซึง่เป็นเนือ้หาเดยีว

กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ	 2.	 ก�าหนดจุดประสงค์

การเรียนรู้ด้านการอ่าน	 3.	 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

ให ้สอดคล ้องกับเนื้อหาและจุดประสงค ์การเรียนรู  ้

ที่ก�าหนดไว้	 4.	 ก�าหนดสื่อการเรียนการสอนและวิธีการ 

วัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดประสงค์

การเรียนรู ้ 	 และท�าการตรวจสอบโดยผู ้เชี่ยวชาญและ 

น�าผลมาพัฒนาปรับปรุง

	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษ	มีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ	และหาคุณภาพ

ของแบบทดสอบก่อนน�าไปใช้ดังนี้	 1.	 ศึกษาหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 และมาตรฐานการ 

เรียนรู ้ 	 ของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต ่างประเทศ	 

(ภาษาอังกฤษ)	2.	ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้จากเนื้อหา

ทั้ง	 3	 เรื่อง	 3.	 สร้างข้อสอบตามเนื้อหาให้สอดคล้องกับ 

จุดประสงค์การเรียนรู้	 เป็นข้อสอบปรนัย	 4	ตัวเลือก	 รวม	 

40	 	 ข้อ	 4.	 น�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที่สร ้างข้ึน	 เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม	5.	น�าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

สอนภาษาอังกฤษ	 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

(Content	Validity)	 พิจารณาความสอดคล้อง	 ระหว่าง

ข้อสอบกบัจดุประสงค์ของข้อสอบแต่ละข้อ	และผูเ้ชีย่วชาญ

อีก	 3	 ท่าน	 ซึ่งประกอบด้วยเจ้าของภาษาและชาวต่างชาติ 
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เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาต่างๆ	ที่ประกอบ 

ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 6.	 น�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน	

ม.1/1	 จ�านวน	 30	คน	 (นักเรียนเคยเรียนแล้วในชั้น	ป.6)	 

แล้วน�าผลมาวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ	 โดยการหาค่าความ

ยากง่าย	 (p)	 =	 0.25	 และค่าอ�านาจจ�าแนก	 (r)	 =	 0.63	 

(ดังรายละเอียดในตารางภาคผนวก	ค)	 และเหลือข้อสอบ

จ�านวน	30	ข้อ	7.	น�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ที่ผ ่านการคัดเลือกจากข้อ	 6	 ไปทดสอบกับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 1	 จ�านวน	 30	 คน	 จากนั้นน�าผล 

การทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร 

ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (Kuder-Richardson)	แบบ	KR-20	

ได้ค่าความเชื่อมั่น	=	0.98

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. หาค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 1.1	 ค่าเฉลี่ยของคะแนน	 (x)	 โดยใช้สูตร	 

(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2536)

	 		 1.2	 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน	(S)	(ล้วน	สายยศ 

และอังคณา	สายยศ,	2539)

 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ

	 	 2.1	 หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ	(ล้วน	สายยศ

และอังคณา	สายยศ,	2539)

 	 	 2.2	 หาค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบ	(ล้วน	สายยศ

และอังคณา	สายยศ,	2539)

	 		 2.3	 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบ

ทดสอบที่ใช ้ในการฝึกโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง	 

(ล้วน	สายยศและอังคณา	สายยศ,	2539)

	 		 2.4	 หาค่าความเชื่อมั่นแบบคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	

(Kuder-Richardson)	 โดยใช้	 KR-20	 (ล้วน	 สายยศ 

และอังคณา	สายยศ,	2539)

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

	 	 3.1	เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	ที่เรียน

โดยใช้ชุดการสอนกับการเรียนรู้แบบปกติ	 โดยใช้	 t-test	

(Independent)	ของ	บุญเรียง	ขจรศิลป์	(2548,	หน้า	80)

	 	 3.2	 เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ	์

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน	

โดยใช้สูตร	t-test	Dependent	 	 	

	 	 3.3	 หาประสทิธภิาพของชดุการสอนเพือ่พัฒนา

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึกการอ่าน

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยใช้สถิติในการทดสอบ

สมมตุฐิาน	E1/E2	มปีระสทิธภิาพ	ตามเกณฑ์	80/80	ของชยั

ยงค์	พรหมวงศ์	(2532)

อภิปรายผล
 จากการพัฒนาชุดการเรียนเพ่ือส่งเสริมความ

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่าน	

ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนเซนต์ยอกุฉินารายณ์	

จังหวัดกาฬสินธุ์	สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผลการพัฒนาชุดการเรียนเพื่ อส ่ ง เสริม 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน 

การอ่าน	 ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	พบว่าชุดการเรียน 

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ	 มีค่าเท่ากับ	 80.33/	 82.17	 

แสดงว่าชุดการเรียนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	 80/80	 ที่ตั้งเป้าหมายไว้	 ทั้งนี้เนื่องมาจากชุด 

การเรียนการสอนที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนได้ด�าเนินการอย่าง 

เป็นระบบโดยศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 วารสาร	 และงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน	 วางโครงสร้างของ 

ชุดการเรียน	 การสอน	 น�าชุดการเรียนที่สร้างขึ้น	 เสนอ 

ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ

ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ ์แนะน� า 	 พร ้อมทั้ งน� าชุดการเรียนและ 

แบบประเมนิชดุการเรยีนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพือ่ตรวจสอบ
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ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา	 (Content	Validity)	 และตาม

โครงสร้าง	 ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนแบบกลุ่มย่อย	 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	 ความเหมาะสม 

ของกิจกรรมและเวลาที่ใช้	 แล้วน�าข้อบกพร่องที่พบไป

ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ	ดังนั้นชุด

การเรียนเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารด้านการอ่าน	ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงเป็นชุดการเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสม 

ที่จะน�าไปใช้ได้	 สอดคล้องกับมนตรี	 แย้มกสิกร	 (2551,	 

หน้า	 1)	 ได้กล่าวว่า	 การหาประสิทธิภาพสื่อการสอน	 

มีหลกัการและแนวคดิสนบัสนุน	2	วธิ	ีคือ	1.	เกณฑ์มาตรฐาน	

90/90	ตามแนวคิดของ	รองศาสตราจารย์	ดร.เปรื่อง	กุมุท

และ	 2.	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E
 1
)/ประสิทธิภาพ

ของผลลพัธ์	(E
2
)	ตามแนวคดิของศาสตราจารย์	ดร.	ชยัยงค์	

พรหมวงศ์	 เกณฑ์มาตรฐาน	90/90	 เป็นวิธีการที่มีหลักการ

เรยีนแบบรอบรู	้เป็นหลกัการส�าคัญ	ส่วนการหาประสทิธภิาพ

กระบวนการ	(E
 1
)	/ประสทิธิภาพของผลลพัธ์	(E

2
)	มีหลกัการ

ประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเน่ืองและการประเมินสุดท้าย	

กระท�าได้โดยการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน	 ซึ่งจ�าแนก

ได ้ เป ็น	 2	 ประเภทคือ	 1. 	 พฤติกรรมต ่อเนื่องและ	 

2.	พฤติกรรมข้ันสุดท้าย	 โดยก�าหนดค่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการเป็น	E
 1 
/	และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์เป็น	

E
2
	 ซึ่ง	 E

 1
	 หมายถึง	 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจาก

การกระท�ากิจกรรมระหว่างเรียนจากชุดการเรียน	และ	E
2 

หมายถึง	ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท�าแบบ

ทดสอบหลังการเรียนของผู้เรียน

	 การจัดการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนเพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารด้านการ

อ่าน	ส�าหรับช้ันประถมศกึษาปีที	่6	พบว่าชดุการเรยีนทีผู่ว้จัิย

สร้างขึน้มค่ีาประสทิธภิาพ	เท่ากับ	80.33/	82.17	สงูกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	80/80	ที่ตั้งเป้าหมายไว้นั้นสอดคล้องกับงานวิจัย

ของของรัตนาวดี	ค�าชมพู	(2549)	พลรบ	พรายรักษา	(2552)	

ชอร์ทเตอร์	(1982)	และ	แอนเดอร์สนั	(1982)	เนือ่งจากในชดุ

การเรยีน	ผูว้จิยัทกุท่านเน้นการตรวจสอบและใช้วธิกีารต่างๆ	

เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ท�ากจิกรรม	ฝึกฝนประสบการณ์ในรปูแบบ

ที่หลากหลาย	 รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้

ระหว่างกิจกรรมการเรียนเป็นระยะ	ตามเนื้อหาการเรียนรู	้

จากเหตุผลดังกล่าวน้ีมผีลท�าให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียนที่สูงขึ้น	

	 2.	 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ	 หลังจากได้รับการเรียนการสอนด้วยชุด 

การเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านของนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปีที่	 6	พบว่า	 สูงกว่าก่อนการเรียนด้วยชุดการเรียน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่	2	โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

หลังได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน	อาจเป็นเพราะชุดการเรียน

การสอนทีส่ร้างขึน้เป็นสือ่นวตักรรมทางการศกึษาทีส่ามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรุ้ได้ดี	มีความเข้าใจในเนื้อหา

มากขึ้น	 ส ่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงข้ึนสอดคล้องกับ	บุญเกื้อ	 ควรหาเวช	 (2543,	 หน้า	 91)	 

ได้กล่าวว่า	 การฝึกฝนทักษะกระบวนการทางภาษาอังกฤษ	

จ�าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เข้ามาช่วย	 ซึ่งได้แก่	 ชุดการเรียน	 เป็นต้น	 ชุดการเรียน 

เป็นการน�าเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมารวมไว้ด้วยกัน	 

มีกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ	 สะดวกต่อการน�าไปใช	้ 

และชุดการเรียนเป็นสื่อทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่จะช่วย 

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ในส่วนของครู	 การสอน 

ด้วยชุดการเรียนจะท�าให้ครูสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 

ที่สลับซับซ้อนและเป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น	 

ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้ครูด้วย	 ด้านนักเรียนได้ 

เรยีนรูไ้ปทลีะขัน้ตามความสามารถ	ความสนใจของนกัเรยีน

เองท�าให้เกิดการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสอดคล้อง 

กบังานวิจยัของสจิุตตรา	เพยีสนีุย้	(2548)	และ	ทศันา	แขมณ	ี

(2547,	 หน้า	 127)	 กล่าวว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบรู้จริง	 
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หมายถึง	กระบวนการในการด�าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนซึ่ง

มีความสามารถและสติปัญญาแตกต่างกัน	สามารถเกิดการ

เรียนรู้อย่างแท้จริง	 คือ	 สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่

ก�าหนดไว้ทกุข้อ	โดยผู้สอนต้องสามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระ

และก�าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างละเอียดและ 

เป็นไปตามล�าดับข้ันตอน	 เพื่อให้ตอบสนองความถนัดที ่

แตกต่างกันของผู้เรียน	ผู้เรียนมีการด�าเนินการเรียนรู้ตาม

แผนภายใต้การดูแลและช่วยเหลือของผู ้สอนไปทีละ

วัตถุประสงค์จนสามารถบรรลุผล

	 3.	 การสอนโดยใช้ชุดการเรียนที่มีสื่อประกอบ 

การเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 

มาเป็นอย่างดี	 ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตรงเป้าหมายที่ได ้

ถูกก�าหนดไว้โดยที่สื่อในชุดการเรียนอาจท�าให้ผู้เรียนเห็น

กระบวนการที่ถูกต้อง	ครบถ้วนและมีความชัดเจนมากกว่า

การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้ใช้ชุดการเรียน

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงกล่าวได้ว่าชุดการเรียน 

ที่ผู ้วิจัยสร้างข้ึนเป็นชุดการเรียนที่ผ่านขั้นตอนการผลิต 

ที่เป็นระบบ	ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 มีความเข้าใจใน 

บทเรยีนตามจดุมุง่หมายทีก่�าหนดไว้	เป็นผลให้ชดุการเรยีน

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารด้านการอ่านส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 	 6	 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ	80.33/	82.17	แสดงว่าชุดการเรียนที่

สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

ประสทิธภิาพ	มค่ีาเท่ากบั	80.33/	82.17	แสดงว่าชดุการเรยีน

ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์	นอกจากนี้นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนน้ียังมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิติทีร่ะดบั	0.05	จึงถือได้ว่าชุดการเรยีนน้ีมีความ

เหมาะสมและสามารถน�าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้

 ข้อเสนอแนะ

	 จากการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 	 1.1	 จากผลการวิจัยพบว่า

	 	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน

ด้วยชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการอ่านส�าหรับช้ันประถมศึกษา

ปีที่	 6	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน	 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ 

ให้น�าชุดการเรียนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2551	

	 	 	1.2	การสร้างชุดการเรียนเพื่อน�าไปใช้ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู ้	 ควรแบ่งเนื้อหาออก 

เป็นเนื้อหาย่อยๆ	 แล้วน�ามาบูรณาการเป็นชุดการเรียน 

ของแต่ละหน่วย	 เพ่ือให ้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ	 ส�าหรับการใช้ชุดการเรียนแต่ละคาบเรียน	 

ผู้สอนต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้	 กิจกรรมการเรียนรู	้ 

สือ่ประกอบการจดัการเรยีนการสอน	การวดัและประเมนิผล

ในแต่ละชุดการเรยีน	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรยีน

รู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 	 1.3	 ในการสอนทุกครั้ง	 ผู ้สอนควรศึกษา

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับชุดการเรียนล่วงหน้า	 เพื่อศึกษาราย

ละเอียดและข้ันตอนการสอนต่างๆ	 ในชุดการเรียนให้เกิด

ความเข้าใจและกระจ่าง	 และจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 

ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน	

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรมีการน�าชุดการเรียนไปใช้กับกลุ ่ม

ตัวอย่างอื่น	 เพ่ือตรวจสอบว่าผลวิจัยที่ผู ้วิจัยทดลองนั้น	 

ผลที่ได้รับเหมือนหรือต่างจาการวิจัย

	 	 2.2	 ควรมีการต่อยอดชุดการเรียนด้วยการ 

น�าไปใช้กับโรงเรียนรัฐบาลและปรับเนื้อหาของชุดการเรียน 

ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับนั้นๆ

	 	 2.3	 ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียน 

ร่วมกบัวธิกีารสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	โดยเน้นการเรยีน

การสอนทีเ่น้นการปฏบิตั	ิและการออกมาน�าเสนอหน้าชัน้เรยีน	
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	 	 2.4	 ผูส้อนอาจมีการปรบัเปลีย่นรูปแบบในการ

ท�าชดุการเรยีนของผูเ้รยีนให้เกดิความหลากหลาย	โดยรูจ้กั

กลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนฝึกการเป็นผู้น�าและผู้ตาม	ผู้เรียน 

ในแต่ละกลุ ่มจะรู้จัก	 การเสียสละและช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกัน

	 	 2.5	 ควรจัดให้มีการส่งเสริมผู้สอนให้ผลิตชุด

การเรียนเพิ่มมากข้ึน	 เพื่อจะได้ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู ้ที่หลากหลายและส่งผลให้การเรียน 

การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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