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การใช้ วธิ ีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้ าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์ วทิ ยาลัย
นายอุเทน วงษ์ ซีวะสกุล
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561

บทคัดย่ อ
จุดมุ่งหมาย
การใช้วธิ ี การสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน ให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังจากการใช้วธิ ี สอนแบบผสมผสาน
(3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนหลังการได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วธิ ีการสอนแบบ
ผสมผสาน
วิธีดาเนินการศึกษาค้ นคว้า
ในการวิจยั ครั้งนี้ประชากร คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3 ปี การศึกษา 2561 ของ
โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง รวมจานวนนักเรี ยนทั้งสิ้ น 680 คน โดยมี
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปางที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ อ23218 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2561 จานวนทั้งสิ้ น 26 คน โดยเป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่ งผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ อนในห้องเรี ยนดังกล่าว.........
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยการวิธีการสอนแบบผสมผสาน ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 9 แผน
รวม 20 ชัว่ โมง และเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ (1) แบบฝึ กทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วธิ ีการสอนแบบผสมผสาน สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จานวน 9 หน่วยการเรี ยนรู ้ ฝึ ก ซึ่ งแต่ละแบบฝึ ก
ประกอบด้วย ข้อสอบหาคาอ้างอิง จานวน 5 ข้อ, ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 5
ข้อ, ข้อสอบแบบระบุขอ้ ความถูกผิด จานวน 5 ข้อและข้อสอบแบบจับคู่ความสัมพันธ์ของเนื้ อเรื่ อง
จานวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

ข
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย ก่อนและหลังเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย
ข้อสอบหาคาอ้างอิง จานวน 5 ข้อ, ข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ, ข้อสอบ
แบบระบุขอ้ ความถูกผิด จานวน 5 ข้อและข้อสอบแบบจับคู่ความสัมพันธ์ของ เนื้ อเรื่ อง จานวน
5 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ (3) แบบสารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการใช้การใช้วธิ ีการสอน
แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
สถิติที่ใช้เพื่อคานวณวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต..
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาค้ นคว้า
ผลการวิจยั พบว่า การใช้วธิ ีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบุญวาทย์วทิ ยาลัย
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วธิ ีการสอนแบบผสมผสานมีประสิ ทธิภาพ 82.63/85.13
ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพที่กาหนดไว้ คือ 80/80
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากการใช้
วิธีการสอนแบบผสมผสานในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน โดยใช้วธิ ีการสอนแบบผสมผสานหลังการศึกษาสู งกว่า
ก่อนการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกหน่วยการเรี ยน และมีคะแนนการทดสอบ
หลังเรี ยนโดยใช้วธิ ี การสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.54 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 85.13 และผลคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.35 คิดเป็ นค่าเฉลี่ยร้อยละ
71.15 โดยมีผลต่างของคะแนน หรื อคะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 คิดเป็ นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 13.97
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตรวมคือ
4.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมคือ 0.60

