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การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My body ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

The Development of English Vocabulary Reading skills by using English 
vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam 

Saen School. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชองแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนา
ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 ต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชนิด ได้แก่ 1.ชุดกิจกรรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.แบบประเมินเจตคติ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประสิทธิภาพ  E1 / E2 ของ ชุดกิจกรรม พบว่า มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 53.75/80  ซึ่งประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80  ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน พบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตรงวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้ชุดกิกรรม พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว ้

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to: 1) To create and find the effectiveness of the 

learning management plan on the development of English vocabulary reading skills by using the 
English vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam Saen 
School according to the criteria 80/80 2) To compare the learning achievement in English 
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vocabulary before and after learning by using the learning activity package Using English vocabulary 
activities package about My body of students grade 3 Ban Bo Sam Saen School 3) To study the 
attitude of grade 3 students Per set of English vocabulary activities package about My body. The 
tools used to collect data are 3 types: 1. English vocabulary activities package 2. Learning 
achievement test 3. Attitude Assessment form 

The results of the research were as follows: 1) The result of finding efficiency of English 
vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam Saen school 
Efficiency E1 / E2 of the activity set showed that the efficiency was 53.75 / 80 which The efficiency 
is not as defined as 80/80 which does not meet the stated objectives and assumptions. 2) The 
comparison of learning achievement before and after using English vocabulary activities package 
that the post-study scores were higher than the scores before studying with statistically significant 
at the level of 0.05, after studying clearly higher than before scores after studying which may be 
due to the objectives and hypotheses that have been defined. 3) The results of the evaluation of 
attitudes of using a set found that the students were satisfied with the teaching and learning with 
the English vocabulary activities package about My body which was at a high level, with an average 
score of 4.05, which meets the objectives. 

Keywords: English vocabulary activities package 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การอ่านมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะวัยเยาว์ ซึ่งก าลังมีการพัฒนาการในด้าน

ต่างๆ มีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานชีวิตในอนาคต ดังนั้น
ส าหรับเด็กๆแล้ว การอ่านจึงนับเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ (สุพรรณี วราทร ,: 43, อ้างถึงใน รัตนาวลี 
ทรายมูล, 2553 : 1) และการอ่านยังเป็นทักษะที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับทักษะอื่นๆได้ง่าย ดังที่ Paulston and 
Bruder (1978 : 157) ได้กล่าวไว้ว่า “การสอนภาษาอังกฤษโดยมากมุ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
มากกว่าทักษะอื่น” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิสาข์ จัติวัตร์ (2525 : 41 ) ได้ระบุไว้ว่า ในบรรดาทักษะ
ภาษาอังกฤษอันประกอบไปด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนนั้น ทักษะทีมีความจ าเป็นมากที่สุดคือทักษะการอ่าน 
ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านสลากยาป้ายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ที่มาจากต่างประเทศ และใน
การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ความจ าเป็นที่จะต้องอ่านต าราที่เป็นภาษาอังกฤษจะยิ่ง
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงนับได้ว่าการอ่านช่วยส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งในการศึกษาอาชีพ และ
สังคมอย่างแท้จริง ดังที่ Rivers (1972)  ได้ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านว่าเป็นทักษะที่ผู้เรียนสามารถใช้เพิ่มพูน
ความรู้ให้ตนเองได้ ซึ่งความคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ Allen and Valette (1979 : 249) ที่กล่าว
ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาบุคคล ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ อีกท้ังเป็นทักษะที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้มากและ
อยู่กับผู้เรียนได้นาน แม้ว่ายุคนี้เทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม ทักษะการอ่านก็ยังเป็นทักษะที่ส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ (ศรีรัตน์ เจิงกลินจันทร์, 2542 : 4) นอกจากประโยชน์ของการอ่านในการแสวงหาความรู้การด าเนินชีวิต 
และการท างานแล้ว การอ่านยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย ดังที่ จินตนา ใบกายูซี  
(2535 : 57) กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งข่าวสารคนท่ีอ่านหูตากว้างขวางกว่าคนท่ีไม่อ่านและย่อมได้ประโยชน์ 
และประสบความส าเร็จในการอ่านเหนือกว่าคนท่ีไม่ได้อ่าน ทั้งยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย 
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ดังนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเอา
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆที่ได้รับการสอน ฝึกฝนและถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ด้วย
ตนเอง นักเรียนที่มีทักษะการอ่านที่ดีย่อมสัมฤทธิผลในการศึกษาสูง เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาคนใด ได้พัฒนาทักษะ
การอ่านจนใช้การได้แล้ว ทักษะนี้จะยังคงอยู่กับตัวนักเรียนผู้นั้นไปตลอด และท าให้มีความสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้
ด้วยตนเองได้ ดังนั้นทักษะการอ่านถือว่าเป็นทักษะที่เป็นเป้าหมายส าคัญยิ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

จาการประเมินการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตามแนวทางการ
ประเมินของโรงเรียน เมื่อสอนจบบทเรียน เรื่อง My body พบว่า นักเรียนบางคน ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากอ่าน
ค าศัพท์ที่ก าหนดให้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นผลท าให้อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ สะกดไม่ได้ และไม่สามารถเขียนสื่อ
ความได้ ซึ่งแสดงว่าการสอนอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่
ต้องการให้พัฒนา การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ดังนั้นการฝึกทักษะให้นักเรียน
อ่านค าศัพท์ให้ได้ โดยฝึกให้อ่านได้ อ่านคล่อง บอกความหมายได้เน้นเสียงหนักเบาได้ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อการสะกด
ค าและการเขียนสื่อความได้ดีขึ้นเป็นล าดับ และการน านวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาช่วยใน
การฝึกการอ่านค าศัพท์ย่อมท าให้นักเรียนได้รับการฝึกอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
บ่อสามแสน 
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
3.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อ 

สามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน นักเรียนชายจ านวน 12 คน นักเรียนหญิงจ านวน 9 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. ชุดกิจกรรม/แผนการสอน มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1.1 ศึกษารายละเอยีดในการท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง My body 
1.1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้สาระที่ 1 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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1.1.3 เลือกเนื้อหาในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัย ศึกษา ค้นคว้าเลือก 
เนื้อหาสาระที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

1.1.4 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหา 
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการสอน ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้แบ่งเป็น 8 แผน รวมใช้เวลา 8 
ช่ัวโมง กิจกรรมการเรยีนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My family  
ประกอบด้วยขั้นตอนของการเรียนรู้ ดังน้ี 

ขั้นน า (Warm up) 
ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
ขั้นฝึก (Practice) 
ขั้นน าไปใช้ (Production) 
ขั้นสรุป (Wrap up) 
1.1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้พัฒนาศึกษาค้นคว้าพัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษา เพื่อตรวจความถูกต้องและเสนอแนะ ทั้งในด้านจุดประสงค์เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

1.1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้น คว้าปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอตอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพร้อมแบบประเมินแผน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์เนื้อหา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลซึ่งมี ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้แก่ 

1. นางเกษร พรหมรักษา ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา 

2.นางกุลวัลยา จารุฑีฆัมพร ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
การวัดผลและประเมินผล 

3. นางณัฐพร แสงศิริ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการสอน 

1.1.7 น าเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน
เรื่องรายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมการ 
เรียนรู้ตลอดจนการติดตามประเมินผล และน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวเสนอ ผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อ
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 :102–16) 
ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลีย่ เกณฑ์ประเมิน 

4.51–5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51–4.50 เหมาะสมมาก 
2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง 
1.51–2.50 เหมาะสมน้อย 
1.00–1.50 เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

118 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

1.1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินครั้งละแผนจนครบ 8 แผน แล้ว  
จึงมาหาค่าเฉลี่ยโดยแต่ละแผน ต้องได้คะแนน 3.51 ถึง 5.00 จึงจะถือว่าแผนมีคุณภาพ เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 

1.1.9 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง แก้ไขความสอดคล้องระหว่างสาระส าคัญ  
กับจุดประสงค์และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยตามค าแนะน าของ 
ผู้เชี่ยวชาญมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความเหมาะสม 

1.1.11 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปใช้จริงกับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มา 21คนซึง
เป็นประชาการที่ใช้ในการทดลอง 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง My family ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 การสร้าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวิเคราะห์หลักสูตร จากหนังสือการวัดผล 
ประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 219 - 221) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีแบบทดสอบการอ่านทั้งหมด 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ ข้อละ 
2คะแนน  

4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงการใช้ค่าใน
โจทย์ เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อประเมินความสอดคล้อง 
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมี เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

    +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
         0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลองระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูกับเนื้อหาท่ีสร้าง แบบทดสอบ 
 6. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร  
Index of Item Objective Congruence (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 218 – 220) เพื่อหาผลรวมของ 
คะแนนในแบบทดสอบแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ดูดัชนีความสอดคล้องและพิจารณา
คัดเลือกขอสอบที่มี่คะแนนเฉลี่ย 0.50 ถึง 1.00 เป็น แบบทดสอบที่อยูในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ ผล
ปรากฏว่าได้แบบทดสอบที่อยูในเกณฑ์ ทั้ง 25 ข้อ มีค่า (IOC) ตั้งแต่ถึง 1.00 
 7. น าแบบทดสอบที่ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลอง (Try-Out) กับนักเรียนที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นกลุ่มเดียวกับท่ีทดลองใช้แผนการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้น 

8. น าแบบทดสอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (B) โดยใช้วิธีของแบรนแนน ี
(Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 195-216) มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ถึง 1.00 

9. น าไปวิ เคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิง เกณฑ์ตามวิธี  ของ Lovett                
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96) 
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1.3.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน า ซึ่ งได้เสนอแนะการใช้ค าถามให้ถูก ตองสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 103 - 104) ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 น้อย 
1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
ขั้นเตรียมการ 

ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขั้นด าเนินการ  
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นระยะเวลา 8 คาบ โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการสอน ดังนี้  

ขั้นน า (Warm up) 
ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
ขั้นฝึก (Practice) 
ขั้นน าไปใช้ (Production) 
ขั้นสรุป (Wrap up) 
3.2 การเตรียมการทดลอง  
3.2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 3.2.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบ่อ
สามแสน เพื่อขอทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง My 
body และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  

3.2.3 ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
3.3 การด าเนินการทดลอง  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อด าเนินการทดลองเสรจ็ ผู้วิจัยได้จัดกระท ากับข้อมลู ดังนี้  
4.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจให้ข้อละ 2 คะแนน 

ส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง  
4.2 แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนการตอบ ดังนี้  

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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การใช้เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ( อ้างหลักการ Best. 1981 : 179 – 187 )  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก คะแนน
การท าแบบทดสอบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

5.สถิติที่ใช้ในก ารวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจาก คะแนนการท าแบบทดสอบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ดังนี้  

1.สถิติทดสอบสมมติฐาน (ก่อนเรยีน-หลังเรียน) 

1n

D)(Dn

D
t

22






 

  

t   =   ค่าท ี
D  =   ผลต่างของคะแนน 
n  =   จ านวนคน 

2.ค่าเฉลี่ย 

    
 

      ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
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3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย  
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล  
1.นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่งเป็นคะแนนจากแบบฝึกหัด รวมเฉลี่ย  51.48 จากคะแนนเต็ม 80 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  53.75 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ  53.75 และคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 
โดยรวมเฉลี่ย  53.75 คิดเป็นร้อยละ  80 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  80 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.14 คะแนน และ 9.50 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
การจัดการเรยีนรู้ โดยการใช้ชุดกจิกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 
นักเรียนควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับการค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
  2.1 ควรมีการจัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เป็นปัญหาในระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 
  2.2 ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My body พฤติกรรม การเรียนของผู้เรียนกับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง  
  2.3 ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
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