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การสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรม 2) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม และ 3) ศึกษา

ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 

ที่ 2  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร  จ�านวน 15  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิยั คอื ชดุกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เรือ่ง My School แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์แบบวดัความพงึพอใจต่อชดุกจิกรรม  

สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะที่สร้างขึ้น มีจ�านวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 My School Location หน่วยที่ 2 My Class 

Timetable และหน่วยที่ 3 My School Facilities รวมใช้เวลาในการเรียนชุดกิจกรรม จ�านวน 18 ชั่วโมง    

 2. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 80.96/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะในระดับมาก

ค�าส�าคัญ:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Abstract
 The objectives of the research were 1) to construct an English activity package, 2) to analyze the 

efficiency of this activity package according to the standard criterion of 80/80, and 3) to study the  

satisfaction towards the activity package on My School based on Theory of Constructivism and  

Cooperative Learning for Matthayom Suksa II students of Pracharat Wittayakan School, Office of Phrae  

Educational Area 2. The target subjects were 15 students studying in the second semester in 2014 and 

chosen by a purposive sampling technique from from Matthayom Suksa II of Pracharat Wittayakan School. 

The instruments were 3 activity packages, an achievement test, and a students’ satisfaction questionnaire. 

The statistics used in data analysis were percentage, mean standard deviation, and t-test. 

 The results were as follows:
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 1. The learning packages created consisted of 3 units: My School Location, My Class Timetable, and 

My School Facilities. Eighteen hours of learning time was spent. 

 2. The efficiency of the activity package was 80.96/80.17 which was higher than the prescribed 

standard criterion of 80/80. 

 3. The students’ satisfaction towards the activity package was at a high level. 

Keywords: English Activity Package, Theory of Constructivism, Cooperative Learning

บทน�า

 ป ัจจุบันภาษาอั งกฤษเป ็นภาษาสากลที่ม ี

ความส�าคัญและจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน เนื่องจากเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร การศกึษา การแสวงหา

ความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�าคัญกับวิชาภาษาอังกฤษ 

โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนการภาษาอังกฤษตาม

หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 โดยที่กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ

ภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ  2550)

 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคารเป็นโรงเรียนหน่ึงใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 

ซึ่ ง จัดการเรียนการสอนตั้ งแต ่ระดับปฐมวัย ถึงชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนประชารัฐ

วิทยาคารเป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาที่ได้มีการน�าหลักสูตรดังกล่าวมาใช้

นักเรียนในกลุ่มส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แพร่เขต 2 ยังมีปัญหาการเรียนรู้และความเข้าใจภาษา

อังกฤษโดยวัดจากการท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมทดสอบวัดผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  

(O-NET) ในปี พ.ศ. 2556 ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาแพร่เขต 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น ในภาษา

อังกฤษเมื่อเทียบกับกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระ พบว่าภาษา

องักฤษเป็นวชิาทีม่ผีลคะแนนเฉลีย่การประเมนิอยูใ่นระดบั

ที่ต�่าสุดคือได้ระดับคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 26.00 (โรงเรียน

ประชารฐัวทิยาคาร 2556) ท�าให้ทราบว่าการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนยังมีปัญหาเพื่อเป็นการช่วยแก้

ปัญหาด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน

สามารถใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน และเขียนดีขึ้น ผู้วิจัยมี

ความประสงค์จะใช้ชุดกิจกรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมรูปแบบ

หนึ่ งที่สามารถช ่วยในการสอนของครูและช ่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ดังที่ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี 2550) 

กล่าวไว้ว่า ชดุกจิกรรม คอืสือ่การสอนทีป่ระกอบไปด้วย จดุ

ประสงค์การเรยีนรูท้ีส่ะท้อนถงึปัญหาและความต้องการใน

การเรียนรู้เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการ

ประเมนิผลการเรยีนรูท้ีน่�ามาบรูณาการเข้าด้วยกนัอย่างเป็น

ระบบ สามารถน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ โดยผู้วจิยัต้องการประยกุต์ใช้ทฤษฎกีารสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) มาพัฒนานวัตกรรม 

ดังกล่าว โดยมีความเช่ือว่าหลักการเรียนรู ้ตามทฤษฎ ี

การสร ้างความรู ้ด ้วยตนเองนั้นผู ้ เรียนเป ็นผู ้สร ้าง  

(Construct)  ความรูจ้ากความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงทีพ่บเหน็

กับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทาง

ปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน การสอนตาม 

แนวนี้เน้นความส�าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

และความส�าคัญของความรู้เดิม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน

เป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้

ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตส่ิงที่ตนอยากรู้ 

มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้วน�าไปศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม เอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ 

เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และเพิ่มเติมเป็นองค์ความรู้ที่

สมบูรณ์ต่อไป (ทิศนา แขมมณี  2554) ส�าหรับทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือนั้น เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยโดย

สมาชกิกลุม่ทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3–6 คน  

ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  การจัดการเรียน

การสอนตามทฤษฏีนี้จะเน้นให้ผู้เรียนช่วยกันในการเรียนรู้ 

โดยมกีจิกรรมทีใ่ห้ผูเ้รยีนมกีารพึง่พาอาศยักนัในการเรยีนรู ้ 
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มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด  มีการสัมพันธ์กัน 

มีการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์กระบวนการ

ของกลุ ่ม  และมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานร่วมกัน    

(ทิศนา แขมมณี 2554)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง 

องค์ความรู้ด้วยตนเองและทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ

วิทยาคารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 2

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษเรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรูด้้วยตนเองและทฤษฏกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

 3. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร หลังใช้ 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง  My School โดย

ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคารส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่เขต 2

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experi-

mental Research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เก็บ

ข้อมลูระหว่างและหลงัการทดลองใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู้

 ประชากร  

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ

วทิยาคาร  อ�าเภอลอง  จงัหวดัแพร่  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 กลุ่มตัวอย่าง

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ

วิทยาคาร  อ�าเภอลอง  จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ

ศึกษา 2557 จ�านวน 15 คน ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกโดยวิธีการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะการวจิยั

ครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน หนึ่งกลุ่มตัวอย่าง

 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

 ได้ใช้เวลาด�าเนนิการทดลองใช้ชดุกจิกรรมเพือ่หา

ประสิทธิภาพจ�านวน 3 หน่วย หน่วยละ 6 ชั่วโมง รวม 18 

ชัว่โมง  และใช้เวลาในการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงั

เรียน 1 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My 

School โดยใช้ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และ

ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ�านวน 3 ชุดกิจกรรมการ

เรยีนรู ้ชดุละ 6 ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง โดยได้รบัการประเมนิ

จากผู้เชี่ยวชาญมีค่าความสอดคล้อง  (IOC) เท่ากับ 0.96

 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนประจ�า

แต่ละชุดกิจกรรม ชุดละ 30 ข้อ 30 คะแนน รวม 3 ชุด 90 

คะแนน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา

อังกฤษหลังเรียนครบทุกชุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง My 

School จ�านวน 32 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยมีค่า

ความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.81 ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) เท่ากบั 

0.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 

 3. แบบวดัความพงึพอใจต่อชดุกจิกรรมฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษ เรือ่ง My School โดยใช้ทฤษฏีการสร้างความ

รู้ด้วยตนเอง และการทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแพร่ เขต 2 จ�านวน 12 ข้อ โดย

มค่ีาอ�านาจจ�าแนกเท่ากบั 0.74 และค่าความเชือ่มัน่เท่ากบั 

0.94

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใช้ค่า

เฉล่ียร้อยละ ( ) ของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการท�าแบบ

ทดสอบท้ายชุดกิจกรรมระหว่างเรียนและจากการท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม E1/

E2 เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการวิจัยในครั้งนี้

ใช้เกณฑ์ตามมาตรฐานก�าหนด 80/80  

 2. หาค่าเฉลี่ยสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือ่วเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา  

 3. ใช้การทดสอบค่า T–test แบบ One Sample 

T-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย น�าเสนอในตารางที่ 1-4 ดังนี้

ตารางที่  1  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียน  (E
1
) ของชุดกิจกรรม

4 
 
เรื่อง My School จ านวน 32 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
โดยมีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.81 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) เท่ากับ 0.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  
 3.  แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฏีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และการทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 
2 จ านวน 12 ข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.74 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใช้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ( ̅) ของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ท้ายชุดกิจกรรมระหว่างเรียนและจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม E1/E2 เกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานก าหนด 80/80   
 2. หาค่าเฉลี่ยสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา   
 3. ใช้การทดสอบค่า t – test แบบ One Sample 
T-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์การวิจยั น าเสนอในตารางที ่1-4 ดังนี้ 
ตารางที่  1  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างการเรียน  (E1) ของชุดกิจกรรม 
 

ชุดกิจกรรม 
คะแนนเต็ม     S.D. 

เกณฑ์ร้อย
ละ (E1) 

หน่วยท่ี 1  เรื่อง  My School Location 
หน่วยท่ี 2  เรื่อง  My Class Timetable 
หน่วยท่ี 3  เรื่อง  My School Facilities 

30 
30 
30 

24.27 
24.13 
24.47 

1.28 
1.19 
1.30 

80 
80 
80 

80.89 
80.44 
81.56 

เฉลี่ย 90 72.87 3.44 80 80.96 

 
จากตารางที่  1  พบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และทฤษฏีการเรยีนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนประชารัฐวิทยาคารส านักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มีค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1)  
เท่ากับร้อยละ  80.96 

 
ตารางที่  2  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  E2   
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม  S.D. (E2) 
40 32.07 6.28 80.17 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า  หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  มีค่า
ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัด

X

 จากตารางที่  1  พบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรูด้้วยตนเอง และทฤษฏกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มีค่า

ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากการท�าแบบทดสอบ

ระหว่างเรียน (E
1
)  เท่ากับร้อยละ  80.96

ตารางที่  2  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  E
2
  

4 
 
เรื่อง My School จ านวน 32 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
โดยมีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.81 ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) เท่ากับ 0.83 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95  
 3.  แบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฏีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง และการทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 
2 จ านวน 12 ข้อ โดยมีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากับ 0.74 และ
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ใช้ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ( ̅) ของคะแนนนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
ท้ายชุดกิจกรรมระหว่างเรียนและจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรม E1/E2 เกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตาม
มาตรฐานก าหนด 80/80   
 2. หาค่าเฉลี่ยสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา   
 3. ใช้การทดสอบค่า t – test แบบ One Sample 
T-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์การวิจยั น าเสนอในตารางที ่1-4 ดังนี้ 
ตารางที่  1  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างการเรียน  (E1) ของชุดกิจกรรม 
 

ชุดกิจกรรม 
คะแนนเต็ม     S.D. 

เกณฑ์ร้อย
ละ (E1) 

หน่วยท่ี 1  เรื่อง  My School Location 
หน่วยท่ี 2  เรื่อง  My Class Timetable 
หน่วยท่ี 3  เรื่อง  My School Facilities 

30 
30 
30 

24.27 
24.13 
24.47 

1.28 
1.19 
1.30 

80 
80 
80 

80.89 
80.44 
81.56 

เฉลี่ย 90 72.87 3.44 80 80.96 

 
จากตารางที่  1  พบว่า  ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และทฤษฏีการเรยีนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนประชารัฐวิทยาคารส านักงานเขต

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มีค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1)  
เท่ากับร้อยละ  80.96 

 
ตารางที่  2  ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณติของผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  E2   
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ คะแนนเต็ม  S.D. (E2) 
40 32.07 6.28 80.17 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า  หลังการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  มีค่า
ร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากแบบทดสอบวัด

X

 จากตารางที ่2  พบว่า  หลงัการใช้ชดุกจิกรรมฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง และทฤษฏกีารเรยีนรูแ้บบร่วม

มือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ

วิทยาคารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 2  มีค่าร้อยละของค่าเฉล่ียเลขคณิตของคะแนนจาก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

(E
2
)  เท่ากับร้อยละ  80.17
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ตารางที่  3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดย

ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชา

รัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2
 

5 
 
ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรยีนด้วยชุดกิจกรรม (E2)  เท่ากับร้อยละ  80.17 
 
 
ตารางที่  3  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดร้ับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  

 

 

 

 

 

รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. เนื้อหาท่ีเรียนมีความยากง่ายเหมะสมกับนักเรยีน 4.60 0.51 อย่างยิ่ง 
2. ชุดกิจกรรมมภีาพประกอบสวยงามหลากหลายและ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
4.47 

 
0.52 

 
มาก 

3. มีสื่อประกอบอย่างหลากหลายมีความน่าสนใจและ 
นักเรียนมสี่วนร่วมในการใช้สื่อการเยนรการสอน 

 
4.33 

 
0.49 

 
มาก 

4. เวลาในการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.40 0.51 มาก 
5. นักเรียนมีการวางแผนปฏิบตัิกจิกรรมกลุ่มร่วมกัน 4.40 0.63 มาก 
6. นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับผู้อื่นและการ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
4.33 

 
0.49 

 
             มาก 

7. นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษท้ังการท างาน 
เดี่ยวและการท างานร่วมกับเพื่อน   

 
4.33 

 
0.62 

 
มาก 

8. การท ากิจกรรมกลุ่มช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได ้
ง่ายงานเสร็จเร็วและมีคณุภาพ 

 
4.20 

 
0.68 

 
มาก 

9. นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งทางการฟัง พูด  
อ่าน และการเขียนจากการท ากจิกรรมกลุ่ม 

 
4.47 

 
0.52 

 
มาก 

10. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการท ากิจกรรม 
กลุ่ม 

 
4.40 

 
0.63 

 
มาก 

11. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษใน 
ด้านการฟังพูด อ่าน และเขียนมากข้ึน 

 
4.67 

 
0.49 

 
           อย่างยิ่ง 

12. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได ้

 
4.67 

 
0.49 

 
อย่างยิ่ง 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.43 มาก 

 จากตารางที่  3  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My 

School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

ทฤษฏกีารเรียนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 อยู่ในระดับมาก ( )=4.44, 

S.D.=0.43) 
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 จากตารางที่  4  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My 

School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

ทฤษฏกีารเรียนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4389   

ซึ่งถือว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

 จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที  

ปรากฏว่า  ความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( )=  

4.44  ค่าที (t)=6.203 และค่า  p-value=0.00  ซึ่งน้อย

กว่า  0.05  แสดงว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ 

ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดย

ใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่เขต 2  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

การวิจัยข้อ 2   ที่ก�าหนดไว้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การใช้ชดุกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เรือ่ง My School 

โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง และทฤษฏกีาร

เรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคารส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาแพร่เขต 2  อยู่ในระดับมากขึ้นไป

สรุปผลการวิจัย

 1. ได้ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะ

ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์

ความรูด้้วยตนเอง และทฤษฏกีารเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 มี

จ�านวน 3 หน่วย ใช้เวลาในการด�าเนินการเรียน หน่วยละ 6 

ชัว่โมง รวม 18 ชัว่โมง ประกอบด้วย หน่วยที ่1 My School 

Location หน่วยที่ 2  My Class Timetable หน่วยที่ 3 

My School Facilities  และท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

หลังเรียนครบทุกชุด 1 ชั่วโมง รวมใช้เวลาในการใช้ชุด

กิจกรรมจ�านวน 19 ชั่วโมง

 2. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วม

มือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐ

วิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 2 มีประสิทธิภาพระหว่างเรียน/หลังเรียน เท่ากับ 

80.98/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้คือ 

80/80

  3. ผลการศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอน 

โดยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School 

โดยใช้ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง และทฤษฏกีาร

เรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่เขต 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด

กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43  

ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

 

 จากผลการวจิยัชุดกจิกรรมฝึกทกัษะภาษาองักฤษ 

เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส�าหรับนักเรียน 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 โรงเรยีนประชารฐัวทิยาคาร ส�านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแพร่เขต 2 ตามวตัถปุระสงค์

ที่ได้ก�าหนดไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My 

School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

ตารางที่  4  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 

6 
 
 
ตารางที่  3  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝกึทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสรา้งองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  อยู่ในระดับมาก ( ̅)  =   4.44, S.D. = 0.43)  
 
 
 
 
ตารางที่  4  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้้วย
ตนเอง และทฤษฏีการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  
 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 

 S.D. n Df t p-value 

3.75 4.4389 0.43010 15 14 6.203 0.000 

 
จากตารางที่  4  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรือ่ง My School โดยใช้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้ 
 

 
แบบร่วมมือส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ประชารัฐวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่เขต 2  มีค่าเฉลีย่เท่ากับ  4.4389  ซึ่งถือว่า  
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบที  ปรากฏว่า  
ความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( ̅)  =  4.44  ค่าที (t)  
=  6.203 และค่า  p-value  =  0.00  ซึ่งน้อยกว่า  0.05  
แสดงว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยา
คาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  อยู่
ในระดับพึงพอใจมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2   ที่ก าหนดไว้ว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1.  ได้ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เร่ือง My School โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2  มี
จ านวน 3 หน่วย ใช้เวลาในการด าเนินการเรียน หน่วยล่ะ 6 
ช่ัวโมง รวม 18 ช่ัวโมง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 My School 
Location หน่วยที่ 2  My Class Timetable หน่วยที่ 3 My 
School Facilities  และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
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ทฤษฏกีารเรียนรูแ้บบร่วมมอืส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่ 2 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคารส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาแพร่เขต 2 ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ มอียู ่3 หน่วย 

ใช้เวลาในการด�าเนินการเรียน หน่วยละ 6 ชั่วโมง รวม 18 

ชั่วโมง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 My School Location 

หน่วยที่ 2  My Class Timetable หน่วยที่ 3 My School 

Facilities  ชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นตามกระบวนการพัฒนา

ชุดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน

ตัง้แต่ชือ่กจิกรรม คูม่อืการปฏบิตักิจิกรรม  จดุประสงค์การ

เรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และแบบ

วัดผลประเมินผล นอกจากนี้ ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม

ได้ด�าเนินการตามข้ันตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ 5  

ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการจ�าเป็น ข้ันท่ี 2  ออกแบบชุดกิจกรรม ขั้นที่ 3  

ตรวจสอบความถูกต้องของชุดและแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นที่ 4 ทดลองภาคสนาม  ขั้นที่ 5 ทดลองหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรม (ระพินทร์  โพธิ์ศรี 2550) ชุดกิจกรรมเน้น

ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ้แบบร่วมมือท�าให้

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกกิจกรรมแต่ละชุด  

โดยนักเรียนได ้ เรียนรู ้และฝ ึกทักษะร ่วมกันโดยใช ้

กระบวนการกลุ่ม เช่น การฝึกทักษะการอ่านเป็นคู่ เป็น 

กลุ่มการสอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกัน ช่วยให้

เด็กที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่าได้มีส่วนร่วมในการท�า

กิจกรรมต่างๆ มีแรงจูงในในการท�างานและเกิดคุณค่าใน

ตนเอง ส่วนเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะไม่เกิด

ภาวะเบื่อหน่าย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับมอบหมายและ

ความไว้วางใจจากสมาชกิทกุคนในกลุม่ให้เป็นผูน้�าของกลุ่ม 

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ด�าเนินกิจกรรมจนส�าเร็จ 

นอกจากนี้ เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัว เรียงล�าดับจาก

เรื่องที่ง ่ายไปหายาก โดยการจัดการเรียนรู ้ ในครั้งนี้  

จะด�าเนินการจัดการเรียนรู ้โดยฝึกให้นักเรียนได้ลองใช้ 

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันท�าให้

นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท�าให้ผู ้เรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรง หลังจากฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แล้ว 

ผู ้เรียนได้มีโอกาสน�าความรู ้และทักษะท่ีเรียนมาสร้าง 

ความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปัญญาของตน 

ดังที่ (ทิศนา  แขมมณี 2553) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองไว้ 

 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง My School โดยใช้ทฤษฎีการ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และทฤษฏีการเรียนรู้แบบ 

ร่วมมือ พบ ว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน/

หลังเรียน เท่ากับ 80.98/80.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 

80/80 ที่ก�าหนดไว ้  ซึ่ งสอดคล ้องกับการวัดระดับ

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ เป็นระดับที่ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมจะพึงพอใจว่า 

หากชุดกจิกรรมมปีระสิทธภิาพถงึระดบันัน้แล้ว  ชุดกจิกรรม

นัน้กม็คีณุค่าทีจ่ะน�าไปสอนนกัเรยีน การทีจ่ะก�าหนดเกณฑ์ 

E
1
 / E

2
  ให้มีค่าเท่าใด  ผู้ผลิตชุดกิจกรรมจะเป็นผู้พิจารณา  

ตั้งได้ตามความเหมาะสม  โดยปกติเนื้อหาวิชาที่เป็น 

ความรู้  ความจ�า จะตั้งเกณฑ์ไว้ที่  80/80 85/85 หรือ 

90/90  ส่วนเนื้อหาที่เป็นความรู้ทางด้านทักษะหรือเจตคติ

ที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ระยะค่อนข้างยาวนาน  ที่จะท�าให้ 

ผู้เรียนเกิดทักษะหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติได้  จึงอาจตั้งต�่า

กว่าเช่น 75/75 เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต�่า

เกนิไปนกัเพราะจะท�าให้ประสทิธภิาพของ ชดุกจิกรรมทีไ่ด้

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอได้ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์  2521) 

ส�าหรบัเกณฑ์มาตรฐานประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมครัง้นี้

ก�าหนดไว้ 80/80 ตามแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้ได้เกณฑ์

มาตรฐานที่สูงและผลคะแนนที่ออกมานั้นสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานทีต่ัง้ไว้ แสดงว่า ชดุกจิกรรมส่งผลให้นกัเรยีนมผีล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เน่ืองจาก

นกัเรยีนได้มโีอกาสท�างานเป็นกลุ่ม คนทีเ่รยีนเก่งได้มโีอกาส

ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางและเรียนต�่า 

เป็นไปตามหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ จอยซ์และวีล 

(Joyce and Weil 1996) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นเทคนิคท่ี 

ช่วยพฒันาผูเ้รยีนทัง้ในด้านสตปัิญญาและสังคม จนสามารถ

ก่อเกิดเป็นความรู ้ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู ้จนบรรลุ 

ถึงขีดสุดของความสามารถโดยโดยมีเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน

เป็นผู้คอยแนะน�าให้ความช่วยเหลือ  สอดคล้องกับ สลาวิน 

(Slavin 1990) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ

ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อโอกาสจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่

ท�างานเป็นกลุ่มสามารถเสนอความคิดในกลุ่มเพื่อการ

ท�างานทีบ่รรลุเป้าหมายของกลุม่ไปด้วยกนั มสีิง่ทีม่ากระตุน้

การท�างานร่วมกัน  นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสสร้าง

ความรูด้้วยตนเองหลงัจากได้ฝึกทกัษะต่างๆในบทเรยีนแล้ว

ตามทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสร้างความรูด้้วยตนเอง  นอกจาก

นี้ ผลของคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนยังสอดคล้อง

กบังานวจิยัของ ปวณีา เพิม่ผล (2557) ทีศ่กึษาประสทิธภิาพ

ชดุกจิกรรมการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  เรือ่ง My 

Life and Others โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อการสร้างสรรค์

ชิ้นงาน ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด

ศรีภูมิ ศึกษาประชานุสรณ์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาแพร่ เขต 1พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ระหว่างเรียน/หลังเรียน เท่ากับ 83.31/80.00 ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 70/70 ตรงตามสมมติฐานการวิจัยข้อ

ที่ 1 และผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ท�า

เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ด ้วยตนเองของสมใจ  

ยาป่าคาย (2555) ที่ได้ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมภาษา

อังกฤษเรื่อง Lifestyle ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 5 โรงเรียนบ้านปางวุ้น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองคะแนนผลสัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรม มีประสิทธิภาพ

โดยเฉลี่ย 82.53/84.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล  อารัญ 

(2553) ที่ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษ เพื่อฝึกทักษะ การสื่อสารเรื่อง “Time” โดยใช้

ทฤษฎีการสร้างความรู ้ด้วยตนเอง ส�าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์  พบว ่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรม  

มปีระสทิธภิาพโดยเฉลีย่ 80.56/80.05 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80 และงานวจิยัของ นริมล   ทศิอาจ (2553) ทีไ่ด้ศกึษา

การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเรื่อง Environment 

ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใช้ทฤษฎกีารสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ของชุดกิจกรรม 

มปีระสทิธภิาพโดยเฉลีย่ 87.53/86.43 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 

80/80  อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา  รัตนชมพู 

(2552) ที่ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเรื่อง Talking About People โดยใช้การสร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

พบว่าชุดกิจกรรมที่ได้สร้างขึ้นจ�านวน 5 ชุดมีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 80.91/86.30 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี 80/80 นอกจากนี้  

ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ จติตพิร  เชือ้เมอืงพาน (2554) 

ที่ได้ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรรมการพัฒนาทักษะภาษา

องักฤษเพ่ือการสือ่สาร เรือ่ง Take My Advice โดยใช้ทฤษฎี

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน  

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าปลา

ประชาอุทิศ ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารมปีระสทิธภิาพ 86.31/ 83.08 

เป็นไปตามเกณฑ์ประสทิธภิาพ 80/80  รวมถึงงานวจิยัของ

ทิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2557) ที่ศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Travel” 

โดยใช้ทฤษฏกีารสร้างความรูด้้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์

ชิ้นงาน ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  

ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน/หลังเรียน เท่ากับ 

86.21/85.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดเม่ือพิจารณาถึง

ทฤษฎีการเรียนรู ้แบบร่วมมือ พบว่าผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์  พรหมแก้วต่อ 

(2553) ทีไ่ด้สร้างชดุกจิกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่

การส่ือสารเรื่อง All About Me โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการ

วิจัยพบว ่า  ชุดกิจกรรมที่สร ้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

88.05/83.92 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ัง้ไว้ และงานของ 

ชุตินาฏ ชมศิลป์ (2552) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เรื่อง Northern Thai Food ส�าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่1 พบว่ามปีระสทิธภิาพผลการเรยีนระหว่าง

เรียน /หลังเรียน เท่ากับ 80.23/80.25  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 

รอ้ยละ 70/70  ยิ่งไปกว่านั้น ยังสอดคล้องกับ หทัยกาญจน์  

วงษ์แก้ว (2552)  ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Village โดยใช้วิธีการ 

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืประเภทแบ่งกลุม่สมัฤทธิ ์ส�าหรบันกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว  ผลการวิจัย

พบว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง My 

Village โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทแบ่งกลุ่ม

สัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.76/79.58 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 70/70

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้

รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  

เรื่อง My School พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ 

ในระดบัมาก ทัง้นี ้เนือ่งมาจากชดุกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษา

อังกฤษที่สร้างขึ้น  มีลักษณะเรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 

มสีสีนัสวยงาม มเีนือ้หาทีน่่าสนใจ  มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย 

ส่วนเนือ้หาในชดุกจิกรรมนัน้เป็นเรือ่งทีใ่กล้ตวัของนกัเรยีน

ที่คุ ้นเคย จึงท�าให้นักเรียนชอบ และมีความสุขในการ 

ท�ากิจกรรม และที่ส�าคัญมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ

มากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม

ในระดับมาก สอดคล้องกับค�ากล่าวของสเตราส์และเซเลย์     

พีรดิส กาญจนวงศ์  (2552) อ้างอิงจาก Strauss and 

Sayles พบว่า ความรูสึ้กพอใจในการท�างานทีท่�าและเตม็ใจ

ที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคล

จะพอใจในงานทีท่�า เมือ่งานนัน้ให้ผลตอบแทนด้านวตัถแุละ

จติใจ ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของเขาได้ 

นอกจากนีร้ะดบัความพงึพอใจยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา

ความพึงพอใจที่มีต ่อชุดกิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษ 

จ�านวนมาก เช่นงานวิจัยของ ปวีณา เพิ่มผล (2557), ทิติมา 

ภู่พัฒน์วิบูลย์ (2557), สมใจ ยาป่าคาย (2555), จิตติพร  

เชื้อเมืองพาน (2554), นฤมล อารัญ (2553), นิรมล ทิศอาจ 
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(2553), วาสนา รัตนชมพู (2552), ธัญญารัตน์ พรมแก้วต่อ 

(2553) และ หทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว (2552)

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 1.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรม 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นนี้ควรท�าความเข้าใจ

กระบวนการและจัดเตรียมกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ให้ครบตามที่ระบุไว้  

เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด�าเนินไปอย่างมี

ล�าดับขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 2. ครูควรยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใน

ชุดกิจกรรมแต่ละหน่วย เนื่องจากนักเรียน แต่ละคนมี

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

 3. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา

อังกฤษที่ใช ้รูปแบบการสอนและทฤษฎีท่ีหลากหลาย  

โดยพัฒนาทั้งในด้านเน้ือหา รูปแบบการใช้สื่อการสอนให้

หลากหลาย น่าสนใจ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

ของนักเรียน หรือตามความสนใจของนักเรียนมากขึ้น

 4. ควรพัฒนาชุดการกิจกรรมฝึกทักษะภาษา

อังกฤษที่ใช้ทฤษฎีนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือประยุกต์

ใช้กับเนื้อหาอื่นและกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ

 5. ควรศึกษาการน�าชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษา

อังกฤษนี้ไปดัดแปลง เพิ่มความทันสมัยในบทเรียนโดยการ

สร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในรูปแบบของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ E-learning หรือ E-Book 

เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ ดูแล ให้

ค�าปรกึษา ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดจีากผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ 

โพธิ์ศรี ผู้วิจัยขออนุโมทนาขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ผู้วิจัย

ขออนโุมทนาขอบคณุทนุการศกึษาจากมหาวทิยาลยัราชภฎั

อุตรดิตถ์ประสานงานโดย รองศาสตราจารย์ สุบิน แก้วยัง 

และทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  

บุญสาลี ประสานงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา 

สุวรรณศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี  

ที่มอบทุนการศึกษาจนจบการศึกษา
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