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ความเป็นมา/สาเหตุของปัญหาทีพ่บในการจัดการเรียนรู้  

            โลกปัจจุบนัเป็นยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและมีการ

เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงจ าเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้งเรียนรู้เพื่อท่ีจะปรับตวัใหท้นักบั

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทาย จากกระแสโลกโดยปัจจยั

ส าคญัท่ีจะสามารถเผชิญการเปล่ียนแปลง การมีความทา้ทายดงักล่าวได ้คือคุณภาพของคน   (ด าริ  บุญชู.

2545 :  1)การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเป็นการสร้างคนไทยใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 

มีศกัยภาพ พร้อมท่ีจะแข่งขนัและร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลกได้ 

  ในสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมขอ้มูลข่าวสาร ความกา้วหนา้ ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางดา้น

เศรษฐกิจและวฒันธรรม  มีผลกระทบทัว่ถึงอยา่งรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอ้งติดต่อ พบปะเพื่อด าเนิน

กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิง่ ในการส่ือสาร 

ความรู้สึกนึกคิดเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและกนั ในการศึกษาหาขอ้มูลความรู้และถ่ายทอดวทิยาการต่างๆ

แก่กนัในดา้นเศรษฐกิจภาษามีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเจรจาต่อรองดา้นการคา้และการประกอบอาชีพ

อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งชนชาติไทยและ

ชนชาติอ่ืนเพราะถา้หากมีความเขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละเช้ือชาติ จะท าใหส้ามารถปฎิบติัตน

ต่อกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากนั้นยงัท าใหเ้กิดความภูมิใจในภาษาและวฒันธรรมไทย

สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไทย (กรมวชิาการ. 2545 : 19)  

  การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นนอกจากเรียนภาษาเพื่อความรู้เก่ียวกบัภาษาแลว้

ยงัตอ้งเรียนภาษาเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการใน

สถานการณ์ต่างๆทั้งในชีวติประจ าวนัและการงานอาชีพ การท่ีผูเ้รียนจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งคล่องแคล่วและ

เหมาะสมนั้นข้ึนอยูก่บัทกัษะการใชภ้าษา ในการจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีดีผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสไดฝึ้ก

ทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากท่ีสุด ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน การจดักระบวนการเรียนการสอนตอ้ง



สอดคลอ้งกบัธรรมชาติลกัษณะเฉพาะของภาษาการจดักิจกรรมการสอนภาษาจึงควรจดักิจกรรมท่ี

หลากหลาย (กรมวชิาการ. 2552  :  126) 

  การจดัการเรียนการสอนภาษาจึงควรจดักิจกรรมท่ีเนน้การฝึกทกัษะทางภาษาและการฝึกใหรู้้วธีิการเรียน

ดว้ยตนเองควบคู่กนัไป อนัจะท าใหผู้เ้รียนสามารถพึ่งตนเอง  (Learner  Independence)  และเรียนรู้ตลอด

ชีวติ  (Lifelong  Learner)  เน่ืองจากภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษนบัวา่เป็นเคร่ืองมือส าหรับ

คน้ควา้หาความรู้ในการเรียนวชิาอ่ืนๆ หรือในการศึกษาต่อ  (พนัธณีย ์ วหิคโต. 2546  :  25-25) 

   จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นการเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ ผูเ้รียนจะใชภ้าษาไดถู้กตอ้งเหมาะสม

กระทรวงศึกาธิการไดก้ าหนดใหมี้การจกัการเรียนการสอนภาต่างประเทศคือ ภาองักฤษ ตั้งแต่ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะเบ้ืองตน้ในการฟัง พดู 

อ่าน และเขียน ส าหรับใชใ้นการส่ือสารแสวงหาความรู้และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน  (กรม

วชิาการ.  2545  :  2-4) การเรียนการสอนในยคุปัจจุบนัมีเป้าหมายหลกัคือ ตอ้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้

นกัเรียนมีทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนไปพร้อมๆกบัสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวติประจ าวนัอยา่งแทจ้ริง (บญัชา อ้ึงสกุล. 2545  :  53) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมี

ความส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเน่ืองจากการอ่านเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาความ

เจริญงอกงามและสติปัญญา สามารถสร้างสรรคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซ้ึงน าสู่

สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ นอกจากนั้นการอ่านยงัเป็นเคร่ืองมือในการรับรู้ข่าวสารต่างๆแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์การอ่านจึงเป็นหวัใจส าคญัในการศึกษาหาความรู้ให้

มีประสิทธิภาพ ในการอ่าน เพื่อท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจในเน้ือหา บทความและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ชีวติประจ าวนั ครูผูส้อนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีการวางแผนในการเตรียมจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้

นกัเรียนเป็นนกัอ่านท่ีดี  

สภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษยงัไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคหลายๆดา้น อยา่งเช่น ครูไม่ปรับเปล่ียนวธีิการสอน ใชว้ธีิสอนแบบเดิมซ่ึงยดึ

ครูเป็นศูนยก์ลาง ครูขาดความสามารถในดา้นกระบวนการเรียนการสอน การใชส่ื้ออุปกรณ์  การวดัผล

ประเมินผลการเรียนรู้ (สุจิตรา เวทยาวงศ.์ 2545  :  3) การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียน

ไทยนบัวา่ยงัไม่ปรัสบความส าเร็จเท่าท่ีควรครูผูส้อนภาษาองักฤษมกัพบวา่นกัเรียนมีความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  (Reading  Comprehension)  อยูใ่นระดบัต ่า (สุทศัน์  สังคะพนัธ์. 2547:24) 



เพราะวา่ครูผูส้อนยงัใชเ้ทคนิคการสอนแบบเดิม โดยการอ่านเร่ืองใหน้กัเรียนฟัง ใหน้กัเรียนอ่านตาม  ครู

สรุปเร่ืองใหน้กัเรียนฟัง  นกัเรียนตอบค าถามจากเร่ืองท่ีครูสรุป ท าใหน้กัเรียนไม่เกิดความคิดหรือสร้าง

จินตนาการไปกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้นกัเรียนเขา้ใจเน่ือเร่ืองท่ีอ่าน ไม่สามารถจ าเร่ืองราวค าศพัทห์รือเหตุการณ์

จากเร่ืองท่ีอ่านได ้เม่ือพิจารณาคะแนนจากผลการทดสอบวชิาภาษาองักฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปี

การศึกษา 2558 ไดค้ะแนนร้อยละ 64.45  

ดงันั้นครูผูรั้บผดิชอบสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) จึงตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการ

สอน เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขน้ สามารถเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดแ้ละสามารถจดจ า

เร่ืองราว ค าศพัท ์ส านวน ประโยคท่ีเรียนผา่นไปแลว้ การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เป็นปัญหาและยงัไม่ไดผ้ลดีเท่าท่ีควร เป็นเพราะสภาพแวดลอ้มของ

ประเทศไทยในอดีตไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจหรือแรงผลกัดนัใหผู้เ้รียนจ าเป็นตอ้งศึกษาภาองักฤษใน

ระดบัท่ีใชก้ารได ้อีกทั้งระบบการเรียนและการจดัการศึกษาของไทยก็ยงัไม่เอ้ือต่อการเสริมสร้าง

สมรรถภาพในการเรียนภาษาองักฤษไดดี้ (เสง่ียม โตรัตน์. 2550  :  93-94) และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ไม่มี

วธีิการสอนใดท่ีจะดีท่ีสุดและสามารถใชไ้ดเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนเหมือนกนัทุกคนเพราะนกัเรียนแต่ละคนจะ

มีวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัเฉพาะตวัผูเ้รียนแต่ละคน (Learning Style) และแต่ละคนจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือมี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นภาระท่ีส าคญัของครูผูส้อนท่ีจะท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพผลการวจิยัการรับรู้โดยใชอิ้นทรียท์ั้ง 5 ของมนุษย ์ใหผ้ลแตกต่างกนักล่าวคือ มนุษยจ์ะรับรู้

จากล้ิน 3%   จมูก 3%   สัมผสั 6%   หู 13%   และตา   75%  การเรียนรู้ของมนุษยเ์ป็นกระบวนสันนิเวทนา

การท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยองคส์าม คือ ผูส่้งความรู้(ครู) กระบวนการส่งความรู้ (วธีิการสอน) และผูรั้บ

(นกัเรียน)การท่ีจะใหผู้ส่้งสามารถส่งความรู้ถึงผูรั้บไดม้ากท่ีสุดนั้นจะตอ้งมีวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพ จาก

การศึกษาคน้ควา้อิสระขา้งตน้สรุปไดว้า่หากครูสอนหรือส่งความรู้ใชว้าจา (การบรรยาย) แมจ้ะดีสักเพียงใด

ผูรั้บก็จะรับไดเ้พียง  13% เท่านั้นครูจึงตอ้งหาวธีิการอ่ืนดว้ยการใชว้สัดุและอุปกรณ์หลายประเภท เช่น 

หนงัสือ กระดานด า  รูปภาพ  ฯลฯ  เขา้ช่วนผสมผสานกนักระบวนการส่งความรู้ท่ีประกอบดว้ย การสอน

โดยใชว้สัดุ อุกรณ์และวธีิการหลายๆอยา่งเขา้ช่วยนั้น เรีนกวา่   “ การสอนโดยใชส่ื้อประสม “   ส่ือประสม  

(Multimedia) ส าหรับวชิาการต่างๆจึงหมายถึงระบบการน าวสัดุอุปกรณ์และวธีิการหลายประเภทมาใช้

ปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน (ชยัยงค ์ พรหมวงศ.์  2544  :  87) ส่ือประสมท าให้

นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษดีข้ึนมีความมัน่ใจในการเรียน

ภาษาองักฤษและสนุกกบัการเรียน (ภาวณีิ คณาวงษ.์  2547  :  126-127) การใชส่ื้อประสมท่ีหลากหลายใน



การจดักิดกรรมการเรียนการสอนทกัษะการฟังอยา่งมีวจิารณญาณซ่ึงสามารถพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้ 

(วไิลวรรณ ค ามนั. 2546  :  18) ส่ือท่ีเราน ามาใชใ้นการสอนชุดส่ือประสมมกัจะประกอบดว้ยเอกสารการ

สอน แผนภูมิ หุ่นจ าลอง ขดุภาพโปร่งใส สไลดแ์ละเทปเสียง บทเรียนส าเร็จรูป ภาพถ่ายภาพยนตร์  ชุดการ

สอน เป็นตน้ ส่ือการสอนนบัวา่เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทอยา่งมากในการจดัการเรียนการสอนซ่ึงจะเป็นตวักลางใน

การส่ือสารระหวา่งครูผูส้อนกบัผูเ้รียนใหด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพส่ือประสมถือวา่เป็นนวตักรรมทาง

การศึกษาอยา่งหน่ึงท่ีช่วยแบ่งเบาภาระในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู อีกทั้งครูสามารถจดัท า

ส่ือประสมขน้ใชเ้องไดง่้าย สะดวก ประหยดัและตรงกบัความตอ้งการของครูผูส้อน 

วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนโดยใชส่ื้อประสมส าหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนโดยใชส่ื้อประสมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนเทศบาล

วดัสระทอง 

วธีิด าเนินงาน 

         การใชส่ื้อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงสร้างสรรค ์ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง ส านกัการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอด็ ผูร้ายงานขอน าเสนอ

ขั้นตอน ดงัน้ี 

           1. ประชากร 

          2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

          3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

          4. การจดัเก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากร 

ประชากร ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเทศบาลวดัสระ

ทอง  สังกดัส านกัการศึกษ  เทศเมืองร้อยเอด็ จ  านวน 34 คน 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การทดลองคร้ังน้ีผูร้ายงานไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  

          1. แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) เร่ือง  My school โดยใช้

ส่ือประสม จ านวน 4 แผน  แผนละ 1 ชัว่โมง ชัว่โมงละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 20 แผน 

           2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ดา้น

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เร่ือง My school  เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จ านวน  1 

ฉบบั จ านวน 20 ขอ้ 

            3. ส่ือประสมวชิาภาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเชิงสร้างสรรคน์กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4   

จ านวน 1 หน่วยการเรียน ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือกิจกรรม  หนงัสือสามมิติ และส่ือท ามือ 

             4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)ดา้นทกัษะการอ่านภาองักฤษโดยใชส่ื้อประสม 

              การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

ในการรายงานเร่ืองการใชชุ้ดส่ือประสมเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน(ภาษาองักฤษ) เชิงสร้างสรรคน์กัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ดา้นทกัษะการอ่าน เร่ือง My school   ผูร้ายงานไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองและ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี มีล าดบัขั้นตอนการวเิคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นการ

พฒันา ขั้นการทดลองใชแ้ละขั้นการประเมินผล ดงัต่อไปน้ี 

  แผนการจัดการเรียนรู้โดนใช้ส่ือประสม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

                   1. ขั้นวเิคราะห์  

1.1  วเิคราะห์ตวัผูเ้รียน โดยวเิคราะห์ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา เพื่อ

เขา้ใจพื้นฐานในตวัผูเ้รียนจะไดจ้ดักิจกรรมไดเ้หมาะสม 

                       1.2 วเิคราะห์เน้ือหาหลกัสูตรต่อไปน้ี 

                              1.2.1 ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 



                              1.2.2 วเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา สาระการเรียนรู้รายปีและหน่วยการเรียนรู้ 

                               1.2.3 วเิคราะห์ตวัช้ีวดัเพื่อน ามาเขียนเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยใหค้วบคุมพฤติกรรม

ดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ เจตคติและค่านิยม 

                               1.2.4 วเิคราะห์สาระการเรียนรู้โดยเลือกเน้ือหาสสาระการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

                                1.2.5 วเิคราะห์การประเมินผลโดยการเลือกส่ือและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก

หอ้งเรียนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ 

                   2. ขั้นออกแบบ 

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ  

                          2.1 เวลาเรียน 

                          2.2 สาระส าคญั 

                          2.3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

                           2.4 สาระการเรียนรู้ 

                          2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 

                          2.6 ส่ือการเรียนรู้ 

                           2.7 การวดัผลประเมินผล 

                           2.8 ขอ้เสนอแนะ 

                           2.9 ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 

                          2.10 บนัทึกผลหลงัการสอน 

 

 



 

ขั้นการพฒันา   

             1. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ)โดยครอบคลุมเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

              2. น าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะแวน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข  

              3. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)โดยออกแบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ดา้น

มาตรฐานการเรียนรู้  สาระ  ส าคญั  สาระการเรียนรู้  การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้และ

ประเมินผล เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) มี 5 ระดบั  (บุญชม  ศรีสะอาด.2545  :  

102 – 103)  

                4. น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน  ตรวจสอบ  

                5. จากนั้นผูร้ายงานน าแผนการจดัการเรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะต่างๆของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ส าหรับใชท้ดสอบก่อนเรียน หลงัเรียนเป็น

ขอ้สอบท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนโดยด าเนินการสร้างแบบทดสอบตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

                 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                 2. วเิคราะห์มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั คู่มือการวดัผลและประเมินผล  คู่มือครูหนงัสือ

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)และสร้างตารางวเิคราะห์  ตามรายละเอียดการ

ออกแบบ ทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที 4                                     

                 3. วเิคราะห์เน้ือหาแลว้น าเน้ือหาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานมาวเิคราะห์พฤติกรรมดา้นพุทธิ

พิสัยท่ีตอ้งการวดั โดยก าหนอพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยท่ีตอ้งการวดัไว ้ 3  ระดบั  ความรู้  ความจ า  ความ



เขา้ใจและการน าไปใชโ้ดยปรับปรุงระดบัพฤติกรรมการวดัดา้นพุทธิพิสัยใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

      4. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก  สถาบนัภาษาองักฤษ ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับใชใ้หต้รงกบัเน้ือหา  จุดประสงค ์ เพื่อความเหมาะสมกบันกัเรียน จ านวน 20 ขอ้  

                   5. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

แบบวดัเจตคติต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม 

              1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยั แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบวดัเจตคติของนกัเรียน 

             2. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตอ้งการวดัเจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี

เจตคติและลกัษณของเจตคติท่ีตอ้งการใหเ้กิดเม่ือไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) 

               3. ออกแบบวดัเจตคติในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นลกัษณะทางบวก จ านวน 5 รายการใน

ลกัษณะทางลบ 5 รายการ โดยน าพฤติกรรมท่ี แสดงออกถึงการมีเจตคติทางภาษาต่างประเทศ มาเป็น

แนวทางในการสร้างขอ้ค าถามเพื่อวดัเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อภาษาต่างประเทศ  

               4. ก าหนดรูปแบบของแบบวดัเจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบLikert  Scale 

ซ่ึงเป็นมาตราวดัทศันคติท่ีนิยมแพร่หลาย สร้างมาตราวดัท่ีง่าย ประหยดัเวลา ผูต้อบสามารถแสดงทศันคติ

ในทางไม่ชอบ โดยยดึอนัดบัความชอบหรือไม่ชอบ ผผูร้ายงานไดป้รับปรุงตามความเหมาะสมกบัความรู้

และวยั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดโยมีค าตอบใหเ้ลือก 3 ค าตอบ และใหน้กัเรียนลงคะแนน  3 , 2 , 

1 ตามล าดบั 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูร้ายงานไดด้ าเนินการวจิยั ตามล าดบัขั้น ดงัน้ี 

                1.  ก่อนท าการวจิยัผลการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผูร้ายงานท าการทดลองก่อนเรียน (Pre- test)  กบันกัเรียน

กลุ่มประชากรดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนจ านวน  20 ขอ้ 



                 2. ผูร้ายงานท าการทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  กบันกัเรียนกลุ่มประชากร จ านวน  20 

แผน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง  

                  3. หลงัส้ินสุดการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  แลว้ ผูร้ายงานท าการทดสอบหลงัเรียน 

(Post – Test) กบันกัเรียนกลุ่มประชากรอีกคร้ังหน่ึงดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนซ่ึง

เป็นฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน  

                  4. หลงัจากท่ีนกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนเสร็จ  ใหน้กัเรียนท าแบบวดัเจตคติ 

ของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ) จ านวน 10รายการ 

การจัดท าเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 

                    1. การวจิยัคร้ังน้ีผูร้ายงานน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์

ขอ้มูล ดงัน้ี 

                          1.1  วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) โดยใชค้่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                           1.2  วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้หลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)โดยใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

จากผลการรายงานผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ)ดา้นทกัษะการอ่านเชิงสร้างสรรคเ์ร่ืองMy school  โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง ผูร้ายงานแบ่งขอ้มูลออกเป็น  2  ตอน  



ตอนที ่1             การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  

ตอนที ่2              การวเิคราะห์เจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาองักฤษ)ดา้นทกัษะการอ่าน  เร่ือง  My school   โดยใชส่ื้อประสม 

สรุปและสะท้อนผลการเรียนรู้จากการพฒันาผู้เรียน 

จากการรายงานผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)ดา้นทกัษะ

การอ่านเชิงสร้างสรรคเ์ร่ือง  My school  โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

เทศบาลวดัสระทอง สรุปไดด้งัน้ี 

              1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ก่อนและหลงัเรียน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน คะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนเป็น 6.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.29. คะแนน  เฉล่ียหลงัเรียนเป็น 9.03.คะแนน  คิดเป็น

ร้อยละ 90.29 

               2. เจตคติต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)ดา้น

ทกัษะการอ่านเชิงสร้างสรรคเ์ร่ือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)ดา้นทกัษะการอ่าน

เชิงสร้างสรรคเ์ร่ือง  My school  โดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาลวดั

สระทอง สรุปไดโ้ดยใชส่ื้อประสม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมนกัเรียนมีเจตคติต่อการ

จดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก 

จากรายงานผลการพฒันา พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)

ดา้นทกัษะการอ่านเชิงสร้างสรรค ์เร่ืองMy school  โดยใชส่ื้อประสมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

                 1. จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนท่ีผลการพฒันาเป็นเช่นน้ี

อาจเน่ืองมาจากชุดส่ือประสมมีสีสัน  ภาพประกอบและกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าใหน้กัเรียนสนใจและรู้สึก

สนุกสนานในการเรียนรู้   ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย  นกัเรียนเกิดการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน  

กิจกรรมท่ีหลากหลายท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนและเรียนรู้  ความรู้เดิมซ ้ าๆท าใหเ้กิดทกัษะและการจดจ าโดย

ไม่รู้สึกวา่ตนเองก าลงัเรียนอยูแ่ละมีการวดัทกัษะหลงัเรียนจากการเรียนทนัที ท าใหน้กัเรียนไดท้ราบ



ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ของตนเองจากการใชส่ื้อประสมจะช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์จากประสาท

สัมผสัท่ีประสมประสานกนั ไดค้น้พบวธีิท่ีเรียนในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการไดด้ว้ยตนเองมากยิง่ข้ึน  

                   2. นกัเรียนมีเจตคติโดยอยูใ่นระดบัมากอาจเน่ืองมาจาก ส่ือประสมช่วยเร้าความสนใจของ

นกัเรียนในส่ิงท่ีก าลงัเรียนเพราะชุดส่ือประสมหรือส่ือการสอนจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนร่วมในการเรียนดว้ย

ตนเองและสังคม(ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์ และคณะ. 2544  :  121) ความหลากหลายของส่ือประสมท่ีมีการน าส่ือ

การเรียนรู้หลายอยา่งมาสอนในความรู้เร่ืองเดียวกนั ท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดจ้ากกิจกรรมต่างๆท่ี

ตนเองถนดัและช่ืนชอบ รู้สึกสนุกในการเรียน ไดมี้ปฎิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไดเ้รียนรู้ไปพร้อมกบั

การเล่นและท ากิจกรรมอ่ืนๆท่ีแตกต่างไปจากการเรียนโดยปกติ นกัเรียนจึงรู้สึกสนุกและมีความสุขกบัการ

เรียน ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism) ซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าและการ

ตอบสนอง (Stimuli and Response)  เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนดว้ยส่ือประสมจึงท าใหเ้กิดความรู้และความ

เพลิดเพลิน ท าใหรู้้จกัคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน 

 

 

 

 


