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1โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการเรียน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มประชากรคือนักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2556 จํานวน 100 คน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาชุดการสอน แบบประเมินการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดการสอน แบบทดสอบระดับความสามารถในการอ่านและแบบประเมินความพึงพอใจ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการศึกษาพบว่า1. สภาพปัญหาในการอ่านและความต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการพัฒนาชุดการสอนอยู่ในระดับปานกลางและผล
การศึกษาประสิทธิภาพ(E1/E2) ของชุดการสอนเท่ากับ 80.32/80.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 3. ระดับ
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนเท่ากับ 10.46 และหลังเรียนเท่ากับ 14.66 คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดการ
สอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
คําสําคัญ:   ชุดการสอน, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

 
Abstract 

This study aimed; 1) to investigate the problems and the need to develop 
English reading skills, 2) to develop and finding an efficiency of English reading 
instructional package, 3) to compare the students’ reading ability before and 
afterlearning with English reading instructional package, and 4) to investigate 
students’ satisfaction. The population consisted of 100, fourth year English program 
students, academic year 1/2013, in Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat 
University.The research instruments were questionnaires of issues and needing on 
English reading instructional package development, English instructional package 
assessment form, reading ability testing form, and students’ satisfaction form.The 
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statistic for data analysis were Frequency (f), Mean ( ̅ ), and Standard Deviation (S.D.), 
Efficiency (E1/E2), and T-test (dependent sample) 

The research findings showed that: 1) the problems in reading and needing to 
develop English reading skill were at moderate level, 2)the development of English 
reading instructional package was at a moderate level. And its efficiency (E1/E2) was 
80.32 / 80.44. It is higher than criteria, 3) students’ pre-test on English reading ability 
is averaged of 10.46 and post-test of 14.66. Post-test score is higher than pre-test. It’s 
statistically significant at .01 and 4) students’ satisfaction toward English reading 
instructional package was at a high level. 
Keywords: instructional package, English reading skills 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สําคัญในการติดต่อสื่อสาร ทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรู้ คือ
ทักษะการอ่าน วีรชาติ ชัยเนตร (2541) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต
ในโลกปัจจุบัน ผู้ที่อ่านมากย่อมมีความรู้มาก สอดคล้องกับ พรรณศรี ปทุมสิริ (2541) กล่าวว่าทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวันของคนยุคใหม่ การอ่านเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญย่ิงสําหรับการแสวงหาความรู้ เพราะการอ่านจะช่วยสร้างเสริมความรู้ความคิดของคนให้
เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น การอ่านมีบทบาทสําคัญในการเรียนทุกระดับ วิสาข์ จัติวัตร์ (2541) ได้กล่าวว่า ใน
บรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น ทักษะท่ี
จําเป็นมากท่ีสุดคือ ทักษะการอ่าน ซ่ึงต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น การอ่านฉลากยา การอ่านป้าย
โฆษณา วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนความจําเป็นในการอ่านตําราภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ดังน้ันทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่นักเรียน
ต้องการและควรได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างย่ิงแฮริสและซเพย์ (Harris and Spay, 1979) เช่ือว่าการ
อ่านเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ข่าวสาร และการบันเทิง การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การฟัง การพูด และ การเขียน ดังท่ี ไวท์ (White, 
1981) กล่าวว่าการอ่านเป็นทักษะที่จําเป็นและใช้ในชีวิตประจําวันมากกว่าทักษะอ่ืน ๆ เม่ือเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นไปต้องศึกษาค้นคว้าตําราทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ผู้ที่มีทักษะการ
อ่านสูงย่อมมีโอกาสมากกว่าในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาท่ีจําเป็นและสําคัญต่อการได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน 
  การที่นักศึกษาจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามผลที่คาดหวังแล้ว สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึง 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (รัศมี ประทุมมา, 2550) สื่อหรือเคร่ืองมือเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (นันท์นภัส จอมหงส์พิพัฒน์, 2552) เป็นสื่อท่ีช่วย
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ เช่น วิชาทักษะ เพราะต้องฝึกให้เกิดทักษะในด้าน
น้ันจริงๆ และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหน่ึงของครูภาษาต่างประเทศ ก็คือสื่อการเรียนที่ดี และการมีตํารา
อย่างเพียงพอซ่ึงจะเป็นคู่มือที่ช่วยในการสอน เพราะสื่อการเรียนน้ันผู้สอนจะกําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว
ว่าจะให้ผู้เรียนทําอะไร เรียนอะไร และตอนใดท่ีควรเน้นเป็นพิเศษ เพ่ือสอนเน้ือหาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  
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 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยท่ีสอนเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และสื่อความหมายของ
ภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับสรุปผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ ย้ิมวิลัย (2551) 
พบว่า นิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษและนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางและอ่อน ปัญหาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ คือการหาหัวข้อเรื่อง การจับใจความสําคัญ การหารายละเอียด การหาคําอ้างอิง และ
การหาจุดประสงค์ของผู้เขียน  
 ดังนั้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง ที่จะให้มีการ
ศึกษาวิจัยสภาพปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพ่ือพัฒนาชุดทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
การอ่านเพ่ือการตีความ ให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะการอ่าน ในรายวิชาการอ่าน
เพ่ือการตีความ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการตีความของนักศึกษา
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนด้านทักษะการอ่านในรายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลัง
การเรียน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดการสอนด้านทักษะการอ่านในรายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดการสอนถึงระดับมาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาท่ีช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 จํานวน 100 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้เครื่องมือและวิธีในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ 

จํานวน 1 ชุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) โดย
ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความวารสาร รายงานการศึกษาวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไป และ
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นข้อคําถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า แล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาท่ี
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ใช้  แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพโดยการหาค่า IOC พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และทดลองใช้
กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างจํานวน 35 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันได้ค่าเท่ากับ 0.80 
แล้วปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ พร้อมที่จะนําไปใช้ต่อไป 

2. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียนสร้างและหาคุณภาพโดยการศึกษารูปแบบ เทคนิควิธีการออกแบบและการสร้างชุดการสอน
จากเอกสาร หนังสือ ตํารา ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องศึกษาคําอธิบายรายวิชาการอ่านเพ่ือการ
ตีความจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 แล้ว
เลือกเน้ือหานํามาสร้างและทดลองใช้ชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการอ่าน
เพ่ือการตีความ มีทั้งหมด 10 บท/เรื่อง ได้แก่ 1) Previewing and Predicting2) Scanning3) 
Skimming4) Guessing Word Meaning5) Finding Topics6) Topics of Conversation7) 
Topics of Paragraph8) Main Idea of Paragraph9) Finding the Pattern of Organization 
และ 10) Using Reference Words  แล้วให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ และทําการปรับปรุงแก้ไข
ตามคําแนะนําและจัดทําให้เป็นฉบับสมบูรณ์ จากน้ันนําไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มท่ีใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ 80/80 ซ่ึงมีค่าความหมาย
ดังน้ี 80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ใช้ชุดการสอน 80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการทํา
แบบฝึกหัดหลงัเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ใช้ชุดการสอน 

3. แบบทดสอบระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยนํามาใช้วัดทั้งก่อนและ
หลังการเรียนเรียน สร้างและหาคุณภาพโดยการศึกษารายงานการศึกษาวิจัย และฐานข้อมูลออนไลน์ 
ทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาและสร้างแบบทดสอบที่เป็นแบบอัตนัย ก่อนเรียน(Pre-
test)จํานวน 20 ข้อและหลังเรียน (Post-test)จํานวน 20 ข้อ  

4. จากนั้นนําแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาภาษา
และวิเคราะห์หาค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา และ
นําไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือม่ัน ได้ค่าเท่ากับ 0.87 แล้วปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์ พร้อมท่ีจะนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป  

5. แบบประเมินความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน 
ในรายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ แบ่งเป็น ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ  และตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ มีวิธีสร้างและหาคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความพอใจ ความประทับใจ หรือทัศนคติและแบบประเมิน โดย
ครอบคลุมนิยาม จํานวน 14 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบมาตราวัดประมาณค่า 5 ระดับ จากนั้นนําแบบประเมิน
ให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67- 1.00 แล้วนําแบบ
ประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
35 คน และนํามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน ได้ค่าเท่ากับ 0.74 แล้วปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะนําไปใช้ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอดังน้ี 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ   

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของสภาพปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅=2.93) 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน คือ ระดับปานกลาง 
ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ( ̅=3.03) และทุกข้อย่อยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สื่อบันเทิง 
หนังสือ การ์ตูน วารสาร ที่เป็นภาษาอังกฤษ ( ̅=3.32)  ตําราเก่ียวกับการอ่าน ( ̅=3.06) รายวิชา
ด้านการอ่านในหลักสูตร ( ̅=3.01) และ แหล่งเรียนรู้ด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษ ( ̅=2.73)รองลงมา 
ได้แก่ สภาพปัญหาด้านนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.00) และทุกข้อย่อยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ความเข้าใจเน้ือหาประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร ( ̅=3.14) ความเข้าใจ
เน้ือหาประเภท บทความ ตํารา ( ̅=3.05) พ้ืนฐานความรู้เดิมด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=2.99)
แรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=2.94) และ ความเข้าใจเน้ือหาประเภท การ์ตูน นิยาย 
( ̅=2.88)และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพปัญหาด้านผู้สอน ( ̅=2.74) เม่ือ
พิจารณาในข้อย้อยพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=3.76) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสามารถในการถ่ายทอด 
( ̅=2.66) และข้อที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ สอนวิธีการอ่านท่ีหลากหลาย ( ̅=2.28) และ เน้นให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ( ̅=2.27) ตามลําดับ 

ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของความต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.29) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับ
มาก ได้แก่ เพ่ิมรายวิชาด้านการอ่านในหลักสูตร ( ̅=3.68) และรองลงมาได้แก่ จัดทําตําราหรือสื่อ
การสอนด้านการอ่านท่ีหลากหลาย ( ̅=3.51) ถัดมาคือ เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้และเทคนิคการ
อ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=3.26) จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ( ̅=3.18) และ จัด
กิจกรรมฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=2.82)  

ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ  ประกอบด้วย 

1)  ผลการประเมินการพัฒนาชุดการสอนโดยความเห็นของผู้เช่ียวชาญ  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อการพัฒนาชุดการสอนด้าน

ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.46  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา 

( ̅=3.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ได้แก่ เนื้อหาแต่
ละบทมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ( ̅=4.25) เนื้อหาของแต่ละบทมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียน ( ̅=3.50) บทเรียนของชุดการสอนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน 
( ̅=3.50) และรองลงมามีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ได้แก่ คําอธิบายและคําสั่งของชุดการสอน มีความ
ชัดเจนครบถ้วนเข้าใจง่าย ( ̅=3.25) ตามลําดับ 

รองลงมาคือด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับปานกลาง กิจกรรมฝึกทักษะในชุดการสอน ช่วยพัฒนา
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ทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=4.00) และ มีคําอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะแต่ละอย่างไว้ชัดเจน 
( ̅=3.75) รองลงมามีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมฝึกทักษะ มีเนื้อหาสอดคล้องกับเน้ือหา
ประจําบท ( ̅=3.00) กิจกรรมฝึกทักษะแต่ละบทของชุดการสอน มีความหลากหลาย น่าสนใจและ
สร้างแรงจูงใจในการอ่าน ( ̅=3.25) ตามลําดับ 

และด้านคุณประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ได้แก่ เพ่ิมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
และ เพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=3.75) รองลงมา
ได้แก่ ระดับปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ( ̅=3.00) ตามลําดับ 

สําหรับด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.13) เม่ือพิจาณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ได้แก่ รูปแบบและขนาดตัวอักษร อ่านง่าย 
ชัดเจน ( ̅=3.50) รองลงมาคือระดับปานกลาง ได้แก่  รูปภาพประกอบแต่ละบทเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนื้อหา ( ̅=2.75) ตามลําดับ 

2)  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความก่อนและหลังเรียน รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประสทิธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ 

บทที ่ เร่ือง 
คะแนนรวมแบบฝึกหัด ประสิทธิภาพ 

(E1 / E2 ) ระหว่างเรียน หลังเรียน 
1 Previewing and Predicting 633 764 80.21 / 80.30 
2 Scanning 594 761 80.18 / 80.42 
3 Skimming 734 762 80.36 / 80.51 
4 Guessing Word Meaning 596 701 80.18 / 80.38 
5 Finding Topics 471 703 80.52 / 80.55 
6 Topics of Conversation 685 726 80.17 / 80.31 
7 Topics of Paragraph 783 885 80.46 / 80.44 
8 Main Idea of Paragraph 698 773 80.28 /80.40 
9 Finding the Pattern of 

Organization 
680 800 80.33 / 80.47 

10 Using Reference Words 570 804 80.51 / 80.62 
   เฉล่ียรวม   80.32 / 80.44

จากตารางท่ี 1 พบว่าชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2 ) โดยภาพรวมเท่ากับ 80.32 / 80.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ตามที่กําหนดไว้ 
แสดงว่าชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้เป็นชุดการสอน
ประกอบการเรียนการสอนได้ 

ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียน โดยนํามาใช้วัดทั้งก่อนและหลังการเรียน ได้ผลดังตารางท่ี 2 
 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



38 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสําคัญทางสถิติในการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของผู้เรียน 
สภาพ 

การเรียน 
คะแนน
เต็ม 

Mean S.D. 
ค่าเฉล่ีย

ของผลต่าง
S.D. 

ค่าเฉล่ียผลต่าง
t df 

Sig 1 
tailed 

ก่อนเรียน 20 10.46 0.937 
4.20 1.247 33.675 * 99 0.000 

หลังเรียน 20 14.66 1.085 
จากตารางที่2พบว่า การทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

นักศึกษามีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.46 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.66 
คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีความท่ีใช้ชุดทดสอบด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นจริง 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน 
1)  ผลการศึกษาความพอใจต่อการพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.85) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมากได้แก่ ชุดการสอนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( ̅=4.31) ทําให้เกิดความม่ันใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น 
( ̅=4.25) ชุดการสอนแต่ละตอนมีความเหมาะสมตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน ( ̅=4.20) ทําให้เกิดทักษะ
ในการอ่านภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น ( ̅=4.15) เน้ือของชุดการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย ( ̅=4.14) ช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนมากข้ึน ( ̅=4.13 ชุดการสอนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ( ̅=4.08) 
ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 และ เปิดโอกาสให้นักศึกษามี
อิสระในการเรียนรู้ ( ̅=3.68)  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง ( ̅=3.46 ช่วยให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ( ̅=3.46) การเรียนการสอนด้วยชุด
การสอนช่วยให้การเรียนเกิดความสนุกสนาน ( ̅=3.41) ช่วยให้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น ( ̅=3.39) และ
การเรียนด้วยชุดการสอนเป็นวิธีการที่น่าสนใจ ( ̅=3.32) ตามลําดับ 

2)  ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน จากความ
คิดเห็นของนักศึกษา จํานวน 63 คน ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา สรุปเป็นค่าร้อยละ ดังนี้ 

อาจารย์อธิบายแล้วทําให้เข้าใจง่ายขึ้น มีความถ่ีอยู่ที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ภาษาที่
ใช้สื่อความหมายดีเข้าใจง่าย มีความถ่ีอยู่ที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 19.05 ได้รับความรู้จากเนื้อหาท่ีเรียน
เพราะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไป มีความถ่ีอยู่ที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 14.29 ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการอ่านเพ่ิม
มากข้ึน มีความถ่ีอยู่ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 7.94 เน้ือหาเป็นลําดับขั้นตอน มีความถ่ีอยู่ที่ 4 คิดเป็นร้อย
ละ 6.35 บทที่ 8 เนื้อหาค่อนข้างยากไปต้องใช้เวลาอ่านนาน มีความถี่อยู่ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 6.35 
ยกตัวอย่างในบางบทน้อยไป มีความถี่อยู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.76 ควรเพ่ิมแบบฝึกหัดในบทท่ี 2 ให้
มากขึ้น มีความถ่ีอยู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 4.76 ภาษาและคําศัพท์ยังมีผิดและตกหล่นในบางหน้า มี
ความถี่อยู่ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
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1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  สรุปผลได้ดังนี้ 

1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅=2.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สภาพปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน 
คือ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม( ̅=3.03) รองลงมา ได้แก่ สภาพปัญหา
ด้านนักศึกษา ( ̅=3.00) และค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ได้แก่ สภาพปัญหาด้านผู้สอน ( ̅=2.74) 

2) ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ความต้องการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.29 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ได้แก่ เพ่ิมรายวิชาด้านการอ่าน
ในหลักสูตร ( ̅=3.68) และ จัดทําตําราหรือสื่อการสอนด้านการอ่านท่ีหลากหลาย ( ̅=3.51) 
รองลงมาคืออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้และเทคนิคการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ( ̅=3.26) จัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ( ̅=3.18) และข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ( ̅=2.82) 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ  ประกอบด้วย 

1) ผลการประเมินการพัฒนาชุดการสอนโดยความเห็นของผู้เช่ียวชาญ  พบว่า  ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านเนื้อหา ( ̅=3.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.25-4.25  ได้แก่ 
เน้ือหาแต่ละบทมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหาของแต่ละบทมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับความสามารถของผู้เรียน บทเรียนของชุดการสอนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน และรองลงมา
มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง ได้แก่ คําอธิบายและคําสั่งของชุดการสอน มีความชัดเจนครบถ้วนเข้าใจ  
รองลงมาคือด้านกิจกรรม (3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.25-4.00 ได้แก่ 
กิจกรรมฝึกทักษะในชุดการสอน ช่วยพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ มีคําอธิบายกิจกรรมฝึก
ทักษะแต่ละอย่างไว้ชัดเจน กิจกรรมฝึกทักษะ มีเนื้อหาสอดคล้องกับเน้ือหาประจําบท กิจกรรมฝึก
ทักษะแต่ละบทของชุดการสอน มีความหลากหลาย น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และด้าน
คุณประโยชน์ ( ̅=3.50) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.75 ได้แก่ เพ่ิม
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และ เพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนด้านทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สําหรับด้านการออกแบบ ( ̅=3.13)  เม่ือพิจาณา
เป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.75-3.50 ได้แก่ รูปแบบและขนาดตัวอักษร อ่านง่าย ชัดเจน 
รูปภาพประกอบแต่ละบทเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหา  

2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความก่อนและหลังเรียน พบว่า ชุดการสอนด้านทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) โดยภาพรวมเท่ากับ 80.32 / 80.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 80/80 ตามท่ีกําหนดไว้ แสดงว่าชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น
สามารถนําไปใช้เป็นชุดการสอนประกอบการเรียนการสอนได้ 
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3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียน โดยนํามาใช้วัดทั้งก่อนและหลังการเรียน พบว่า จากการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษนักศึกษามีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.46 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 14.66 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองคร้ัง พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าระดับความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการตีความที่ใช้ชุดทดสอบด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนท่ีสูงขึ้นจรงิ 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการ
เรียน  สรุปผลได้ดังน้ี 

1) ผลการศึกษาความพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.85) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน คือระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 - 
4.31 ได้แก่ ชุดการสอนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทําให้เกิดความม่ันใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น  ชุดการสอนแต่ละตอนมีความเหมาะสมตรงตามเน้ือหาท่ีเรียน  ทําให้เกิด
ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น เนื้อของชุดการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
ของบทเรียนมากข้ึน ชุดการสอนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรียน และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการเรียนรู้ รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.32 - 3.46 ได้แก่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน  การเรียนการสอนด้วยชุดการสอนช่วยให้การเรียนเกิดความสนุกสนาน ช่วย
ให้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น และการเรียนด้วยชุดการสอนเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจ  

2) ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน จาก
ความคิดเห็นของนักศึกษา จํานวน 63 คน ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา สรุปได้ ดังนี้ 

อาจารย์อธิบายแล้วทําให้เข้าใจง่ายขึ้น มีความถี่อยู่ที่ 21 ภาษาที่ใช้สื่อความหมายดี
เข้าใจง่าย มีความถ่ีอยู่ที่ 12 ได้รับความรู้จากเน้ือหาที่เรียนเพราะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไป มีความถ่ีอยู่ที่ 
9 ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการอ่านเพิ่มมากข้ึน มีความถ่ีอยู่ที่ 5 เน้ือหาเป็นลําดับขั้นตอน มีความถ่ีอยู่ที่ 4 
บทที่ 8 เน้ือหาค่อนข้างยากไปต้องใช้เวลาอ่านนาน มีความถ่ีอยู่ที่ 4 ยกตัวอย่างในบางบทน้อยไป มี
ความถี่อยู่ที่ 3 ควรเพ่ิมแบบฝึกหัดในบทท่ี 2 ให้มากข้ึน มีความถี่อยู่ที่ 3 ภาษาและคําศัพท์ยังมีผิด
และตกหล่นในบางหน้า มีความถ่ีอยู่ที่ 2  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรอภิปราย ดังน้ี 
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านทักษะในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ  อภิปรายผลได้ดังน้ี 
1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า โดยภาพรวมเฉล่ียอยู่ใน

ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามนักศึกษาประสบปัญหามากในด้าน ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
รองลงมาคือสภาพปัญหาด้านนักศึกษาและสภาพปัญหาด้านผู้สอน หากพิจารณาในรายละเอียดจะ
สังเกตได้ว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจเน้ือหาประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความ ตํารา การ
สร้างแรงจูงในในการอ่าน สอดคล้องกับสรุปผลการวิจัยของ สุภาภรณ์ ย้ิมวิไล (2551) พบว่า ปัญหา
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ในการอ่านภาษาอังกฤษ คือการหาหัวข้อเรื่องและการจับใจความสําคัญ นอกจากน้ี วิไล อนุสรณ์
นรการ (2545) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนมากมีปัญหาการไม่รู้ศัพท์ จึงไม่สามารถเข้าใจเน้ือเรื่องที่อ่านได้ 
ในขณะท่ีผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงสอนด้วยวิธีการแปลและไวยากรณ์ ส่วน Bereiter and Bird (1985) ได้
พบสาเหตุของปัญหาในการอ่านทําความเข้าใจ ได้แก่การระบุใจความสําคัญของเน้ือเร่ือง การเดา
ความหมายที่ไม่คุ้นเคยจากบริบท การถอดความจะเห็นได้ว่า ปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษมี
องค์ประกอบด้านตัวผู้เรียน ผู้สอนและสิ่งแวดล้อม เป็นสําคัญท่ีเอ้ือหรือไม่เอ้ือให้ผู้เรียนประสบ
ความสําเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีย่ิงขึ้นหรือไม่ 

2) ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ความต้องการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่า
นักศึกษามีความต้องการให้เพ่ิมรายวิชาด้านการอ่านในหลักสูตร ให้จัดทําตําราหรือสื่อการสอนด้าน
การอ่านท่ี เชิญวิทยากรอบรมให้ความรู้และเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุมาลี ชิโนกุล (2540)พบว่า ผู้อ่านในภาษาที่สองมีแนวโน้มที่จะใช้ภูมิหลังด้านเน้ือหา
ของเรื่องท่ีอ่านซ่ึงเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่สั่งสมรวมอยู่ในตัวผู้อ่านในรูปโครงสร้างความรู้ 
(Schema) ทั้งน้ีเนื่องจากการพัฒนานาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษน้ันต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจึงจะสัมฤทธ์ิผล  

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพื่อการตีความ  ประกอบด้วย 

1) ผลการประเมินการพัฒนาชุดการสอนโดยความเห็นของผู้เช่ียวชาญ  พบว่า  ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา ได้แก่ เน้ือหาแต่ละบทมี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหาของแต่ละบทมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของผู้เรียน บทเรียนของชุดการสอนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียน คําอธิบายและคําสั่งของชุดการ
สอน มีความชัดเจนครบถ้วนเข้าใจ  รองลงมาคือด้านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมฝึกทักษะในชุดการสอน 
ช่วยพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ มีคําอธิบายกิจกรรมฝึกทักษะแต่ละอย่างไว้ชัดเจน กิจกรรม
ฝึกทักษะ มีเน้ือหาสอดคล้องกับเนื้อหาประจําบท กิจกรรมฝึกทักษะแต่ละบทของชุดการสอน มีความ
หลากหลาย น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่าน และด้านคุณประโยชน์ ได้แก่ เพ่ิมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ และ เพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สําหรับด้านการออกแบบ ได้แก่ รูปแบบและขนาด
ตัวอักษร อ่านง่าย ชัดเจน รูปภาพประกอบแต่ละบทเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา  

2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความก่อนและหลัง พบว่า ชุดการสอนด้านทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ 
มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) โดยภาพรวมเท่ากับ 80.32 / 80.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
ตามท่ีกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ไม่มากนัก 
อาจมาจากเหตุผลดังน้ี 

- เนื้อหาในบางบทเป็นเรื่องที่ไกลตัวผู้เรียนเกินไป ทําให้ขาดความสนใจ นูแนน 
(Nunan, 1999) ได้กล่าวไว้ว่า ควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจหรือความต้องการ

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



42 
 

ของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีดี มีแรงจูงใจ กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมตาม
ขั้นตอนต่างๆ 

- ทักษะพ้ืนฐานในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ด้วยเน้ือหาของชุดการสอน
ต้องเป็นไปตามคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในด้านน้ี จึงทําให้ไม่
ประสบผลสัมฤทธ์ิเท่าที่ควร 

สอดคล้องกับ วิลาวัณย์ สุภิรักษ์ (2545) ได้ทําการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทยที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.68/84.80 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 นอกจากน้ี พิศาล อินทร์ทอง (2541) ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่า 78.64/78.73   ยุภาพักต์ ยศพิทักษ์ และคณะ 
(2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบมีส่วนร่วมเรื่องการดํารงชีวิตของพืช
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.64/81.11 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ที่ต้ัง
ไว้คือ 80/80 และ ชัยพรรณ ชํานาญณรงค์ (2556) ได้พัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเร่ือง Present 
Simple Tense สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบว่า 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ 81.32/80.83 มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิหลังการ
เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนจากกลุ่มที่เรียนปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อย่างไรก็ตามชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างสร้างข้ึน มีเนื้อหา
ที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านเพ่ือการตีความ ผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นชุด
การสอนประกอบการเรียนการสอนได้ 

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียนการใช้ชุดการสอน โดยนํามาใช้วัดท้ังก่อนและหลังการเรียน พบว่า จากการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษนักศึกษามีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากับ 10.46 คะแนน และ
มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.66 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบท้ังสองครั้ง 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าระดับ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการตีความท่ีใช้ชุดทดสอบด้านทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนที่สูงขึ้นจรงิ 

ดังน้ัน อาจเป็นไปได้ว่าชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี มี
เน้ือหาเป็นไปตามคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาแต่ละบท มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไป กิจกรรมฝึกทักษะแต่ละบทมีความหลากหลาย น่าสนใจและสร้างแรงจูงใจในการอ่าน 
ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และยังเป็นชุดการสอนที่เพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการ
เรียนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ สุวรีย์ ยอดฉิม (2536)ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
การสร้างและพัฒนาส่ือการสอนอ่าน พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลัง
การใช้บทเรียน สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ พูนทรัพย์ นาคนาคา 
(2539) ได้ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน สรุปว่า 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการอ่านอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วน กัลยา เวทยาวงศ์ (2550,บทคัดย่อ) นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา
โดยใช้แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ อุไรวรรณ บุญ
ล้อม (2550, บทคัดย่อ) พบว่า หลังใช้ชุดฝึกทักษะแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทยสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4. ความพึงพอใจต่อชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการเรียน  อภิปราย
ผลได้ดังน้ี 

ความพอใจของนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผู้เรียนมองว่า
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทําให้เกิดความม่ันใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
ชุดการสอนแต่ละตอนมีความเหมาะสมตรงตามเน้ือหาที่ เรียน  ทําให้เกิดทักษะในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากย่ิงขึ้น เน้ือของชุดการสอนชัดเจนเข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเน้ือหาของบทเรียนมากข้ึน 
ชุดการสอนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับระยะเวลาเรียน และเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วย
ให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  การเรียนการสอนด้วยชุดการสอนช่วยให้การเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ช่วยให้เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น และการเรียนด้วยชุดการสอนเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจ สอดคล้อง
กับการวิจัยของ สุวรรณี สินทรัพย์ (2545) ซ่ึงพบว่า นักเรียนมีความเห็นที่ดีต่อสื่อเสริมสร้าง
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นว่า อาจารย์อธิบายแล้วทําให้เข้าใจง่ายขึ้น ภาษา
ที่ใช้สื่อความหมายดีเข้าใจง่าย ได้รับความรู้จากเน้ือหาที่เรียนเพราะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไป ได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการอ่านเพ่ิมมากขึ้น เนื้อหาเป็นลําดับขั้นตอน บทที่ 8 เน้ือหาค่อนข้างยากไปต้องใช้เวลา
อ่านนาน ยกตัวอย่างในบางบทน้อยไป ควรเพ่ิมแบบฝึกหัดในบทที่ 2 ให้มากขึ้น ภาษาและคําศัพท์ยัง
มีผิดและตกหล่นในบางหน้า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะชุดการสอนดังกล่าวมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของนักศึกษา อาจารย์ได้บรรยายอธิบายขยายความสลับระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้
เข้าใจเน้ือหาได้มากข้ึน อย่างไรก็ตามชุดการสอนดังกล่าวควรมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระและ
ตรวจสอบอักขระเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นชุดการสอนที่มีความสมบูรณ์นําไปใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสามารถนําชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษได้ เพราะสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาถึงความคงทนในการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

ในรายวิชาการอ่านเพ่ือการตีความว่าเป็นอย่างไร 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
1. ได้ชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการตีความ 
2. เป็นแนวทางสําหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในการนําชุดการสอนด้านทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษ ไปใช้สอนนักศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านให้มากข้ึน 
 

เอกสารอ้างอิง 
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