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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) พฒันาความสามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชพ้ลวตัรการประเมนิของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 2) ศกึษาความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนและ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา
มติรภาพที ่209 อำาเภอโกสุมพสัิย จังหวดัมหาสารคาม สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 38 คนได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
จำานวน 12 แผน แบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึง
พอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t (t-test)
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ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่ามีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านก่อน
เรียน ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการ
อ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ8.34 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
และ 24.24 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนตามลำาดับ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
พฒันาการความสามารถดา้นการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้พลวตัรการประเมิน
ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 57.1, 81.05และ 98.02ตามลำาดับ  
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้พลวัตร
การประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51)

คำาสำาคัญ: การพฒันาความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ, พลวตัรการ
ประเมิน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 
209

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop the English reading  
comprehension ability by using dynamic assessment of Grade 4 students,  
2) investigate the English reading comprehension ability among: pre - reading  
during and post- reading 3) investigate the students’ satisfaction on English reading -  
reading comprehension ability by using dynamic assessment. The sample  
used selected through purposive sampling, were 38 Grade 4 students at  
Srikosumwittayamittrapap 209 School, MahaSarakham Primary Educational 
Service Area Office 3 in the second semester of the 2012 academic year.The 
research instruments consisted of: 12 learning lesson plans, a 4 choices of 30 
- item of reading comprehension achievement test and 10- item of a five rating 
scale questionnaire related to satisfaction of students towards the English reading 
comprehension ability by using dynamic assessment. The statistics used for data 
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analysis were: percentage, means, standard deviation and t - test (Dependent 
sample).

The results of the research were as follows:

1. The English reading comprehension ability by using dynamic  
assessment of Grade 4 students was higher post- reading than pre-reading score 
with statistic significance at.01 and mean score of English reading comprehension 
ability pre-reading and post- reading at 8.34 and 24.24 2. The English reading  
comprehension ability by using dynamic assessment of Grade 4 students  
pre - reading, while - reading and post - reading was while - reading score and 
post - reading score were higher than pre - reading score at 11.42, 32.42  
and 19.6. This presented that the students developed their English reading 
comprehension ability by using dynamic assessment at 57.1, 81.05 and 98.02 
percent. 3. The satisfaction of Grade 4 students who had learned English reading 
comprehension ability by using dynamic assessment was rated at the highest 
level with mean score of 4.51.

Keywords: The Development of English Reading Comprehension Ability,  
Dynamic Assessment, Grade 4 students, Srikosumwittayamittrapap 
209 School.

บทนำา

ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์อันเป็นพฤติกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้ ภาษาจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมในสงัคม การอยูใ่นสงัคมของมนษุย์
ในสังคมโลก เป็นการหลอมตัวเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของโลกให้มีพรมแดนสกัดกั้น
นอ้ยลง เปน็กระบวนการทีม่กีารเชือ่มโยงไป

ทัว่โลก ตดิตอ่ประสานเครอืขา่ยไมว่า่จะเปน็
กิจกรรมทางด้านศาสนา สังคม การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม เป็นสังคมที่มีเทคโนโลยีสมัย
ใหมท่ำาใหก้ารตดิตอ่สือ่สาร และการเผยแพร่
ขา่วสารชว่ยใหข้อ้มูลมีความรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
หรือที่เรียกว่า ทางด่วนข้อมูล (Information 
Super Highway) เป็นผลให้ภาษาอังกฤษ
ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำาคัญ
มากขึ้นในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำาเป็นที่
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ประเทศไทยตอ้งพัฒนาบคุลากรในชาติใหม้ี
ความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อให้เข้าใจและสามารถสื่อสาร ตลอดจน
นำาภาษาอังกฤษไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ได้กำาหนดให้การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเ้ปน็มนษุยท์ีส่มบรูณท์ัง้รา่งกายและจติใจ 
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ฉะนัน้การเรยีนรู้ภาษา องักฤษจึงไดรั้บความ
สนใจจากคนทั่วไปและเข้ามามีบทบทบาท
ในหลักสูตรทุกระดับชั้น (กิจจาณัฎฐ์ ตั้งจิต
นุสรณ์. 2552: 1)ทั้งนี้เนื่องจากการเรียน
มิได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษา
เทา่นัน้ แตเ่ปน็การเรยีนภาษาเพ่ือให้สามารถ
เป็นเครือ่งมอืในการตดิตอ่สือ่สารกบัผูอ้ืน่ได้
ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในชวีติประจำาวันและการงานอาชพี (พชัราภ
รณ์ บุญทามา. 2552: 1) การจัดการเรียน
การสอนจะตอ้งสอดคลอ้งกับธรรมชาติ และ
ลกัษณะ ของภาษา (อมรรตัน ์เกษมสขุ และ
คณะ. 2552: 1) ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 กำาหนด
ใหภ้าษาองักฤษเปน็กลุม่สาระการเรยีนรูพ้ืน้
ฐานที่นักเรียนจะต้องเรียนตลอดหลักสูตร
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำาคัญในการติดต่อ
สื่อสาร การศึกษา การแสวงหาข้อมูล การ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์
ในการดำาเนินชีวิต

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สำาคัญ

และจำาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะพื้น
ฐานที่ใช้เป็นสื่อในการเสาะแสวงหาและรับ
เอาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษมีความสำาคัญเป็นอันดับหนึ่ง 
เพราะการอ่านช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน (อัจฉราวงศ์โส
ธร. 2538: 31) การอ่านยังเป็นพื้นฐานของ
การเรียนรู้ และการพัฒนาสติปัญญาของ
คนในสังคม รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การดำาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของ
ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียน 
อาชพีการงานและนำาไปสูก่ารพฒันาประเทศ
ชาต ิแตเ่นือ่งจากทกัษะการอา่นเปน็ทกัษะที่
ตอ้งอาศยัการฝกึฝนทีถ่กูวธิเีปน็อยา่งดจีงึจะ
ช่วยให้ผู้อ่านรับเอาความรู้และ ความเข้าใจ
สิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน
จึงจำาเป็นต้องวางแผนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักอ่านที่ดี สอน
ทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษโดยมุ่งหวัง
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน
โดยสามารถตอบคำาถาม อธิบาย และแสดง
ความคิดเห็นสิง่ทีอ่า่นได ้แตอ่ยา่งไรกต็ามใน
ปัจจุบนัยงัมีนกัเรียนอกีเป็นจำานวนมากท่ีไม่
ประสบผลสำาเรจ็ในการอา่นภาษาองักฤษ จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ประจำาป ี2554 
ของโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ในวชิาภาษาองักฤษ พบ
วา่ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มคีะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 54.10 (เขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ; www.
mkarea3.go.th.)ซึ่งต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาองักฤษ ทีส่ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 กำาหนดไว ้
คือ ร้อยละ 65 และโรงเรียนกำาหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 70 (โรงเรยีนศรโีกสมุวทิยามติรภาพ
ที่ 209. 2553: 5) ทำาให้ผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษไม่เป็นที่น่าพอใจ ในฐานะที่ผู้
วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และจากการ
สอบถามคณะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเรียนวิชาภาษา
องักฤษของนกัเรยีน พบวา่ นกัเรยีนมปีญัหา
การใช้ทักษะทางภาษา ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ 
ทกัษะการฟงั พดู อา่น และเขยีน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทกัษะการอา่น อนัเปน็พืน้ฐานในการ
เรยีนซึง่เชือ่มโยงไปสูท่กัษะอืน่ๆ ซึง่สง่ผลให้
นักเรยีนอา่นภาษาองักฤษไมเ่ขา้ใจ แปลความ
หมายไม่ได้ ไม่สามารถตอบคำาถาม อธิบาย 
และถ่ายทอดเนื้อหาสาระ จากเรื่องที่อ่าน
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้จึงเป็นสาเหตุให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำา

ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนินการศึกษาหาวิธี
การพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของผู้เรียนให้สูงขึ้น
โดยศึกษารูปแบบ วิธีการ ที่มีความเหมาะ
สมกับผู้เรียนและเลือกวิธีการพัฒนาทักษะ
การอ่านของผู้เรียน จากประสบการณ์การ
สอนและการศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะการ

อ่าน พบว่ารูปแบบพลวัตรการประเมินมา
ใชใ้นการพฒันาความสามารถในการอา่น ซึง่
เป็นวธิกีารท่ีสามารถเปรยีบเทียบพัฒนาการ
ในการอ่านและทราบผลการพัฒนาหลัง
จากการสอบหลังเรียนของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกรูปแบบ
พลวตัรการประเมนิ ซึง่มวีธิศีกึษาผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
กอ่นเรียน ระหวา่งเรียน และหลังเรียนของผู้
เรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชพ้ลวตัรการประเมนิ

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
พลวตัรการประเมนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอา่น
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้พลวัตร
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ
หลงัเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการ
สง่เสรมิความสามารถการอา่นภาษาองักฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรี
โกสมุวทิยามติรภาพที ่209 อำาเภอโกสมุพสิยั 
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จงัหวดัมหาสารคาม สำานกังานเขตพืน้ที ่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปี
การศึกษา 2555 จำานวน 5 รวมทั้งหมด 
189 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 1 ห้องเรียน 
38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling)

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนือ้หาทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็บทอา่นจาก
หนงัสอืเรยีน ซึง่วชิาภาษาองักฤษ ชัน้ประถม
ศึกษาปทีี ่4 กระทรวงศกึษาธกิารอนญุาตให้
ใช้เป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จำานวน 4 เรือ่งคอื A New Neighbor,Here’s 
My School, Breakfast is Important และ 
Holiday in Chiang Maiนำามาสรา้งเปน็แผน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำานวน 12 แผน 
แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการ
เรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้
พลวัตรการประเมิน

4.2 ตัวแปรตาม คือ 

4.2.1 ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตร

การประเมิน

4.2.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

5. ระยะเวลา

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 2555 โดยดำาเนนิ
กจิกรรมการเรยีนการสอน 3 ชัว่โมง/สปัดาห ์
รวม 12 ชั่วโมงรวมเป็นเวลา 4 สัปดาห์

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบกรณีศึกษา
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการ
ประเมินแบบกลุ่มเดยีว สอบกอ่นการทดลอง 
ระหวา่งการทดลองและหลงัการทดลองโดย
ผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้

1. ขอความร่วมมอืกบัผูบ้ริหารโรงเรียน
ในการศึกษาและทดลอง 

2. พบครปูระจำาชัน้ของหอ้งทีท่ำาการ
ทดลองเพื่อชี้แจงรูปแบบงานวิจัยและขอ
ความร่วมมือ

3. ก่อนดำาเนินการจัดการเรียนรู้ผู้
วิจัยทำาการทดสอบความสามารถ ในการ
อา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจกบันกัเรยีน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

4. ผูวิ้จยัทำาการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนกอ่น (Pretest) กอ่นการจดัการ
เรยีนรูก้ารอา่นเพือ่ความเขา้ใจโดยใชพ้ลวตัร
การประเมินกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนที่สร้างขึ้น และ
ทำาการทดสอบซ้ำาหลงัเรยีน (Posttest) แตล่ะ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5. ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ลำาดับขั้นตอนของการวิจัยเชิงทดลอง

6. ดำาเนนิการจดัการเรยีนรูก้ารอา่น
จนครบตามกำาหนด ผู้วิจัยทำาการทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

7. ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจ
ของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูก้ารอา่น
ภาษาอังกฤษ

8. นำาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไป
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

ผลการวิจัย

สรุปได้ดังนี้

1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มี
คะแนนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ในการอา่น หลงัเรียนสูงกวา่กอ่นเรยีนอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน และ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 มี
ความพึงพอใจตอ่การสง่เสรมิความสามารถ
การในอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดย
ใช้พลวัตรการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( =4.51)

อภิปรายผล

1. ผลการวิจัยความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้พลวัตรการประเมิน สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่4 กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน 
พบว่า นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษหลงัเรยีนสงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่ t-test คะแนน
เฉล่ียความสามารถในการอ่านกอ่นเรยีนและ
หลังเรียน เท่ากับ 47.18 กล่าวคือ คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน 
แสดงว่า การอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความ
เข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน มีผลต่อ
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษา
องักฤษเพือ่ความเขา้ใจได ้ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก
การใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารอา่นภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการ
ประเมนิซึง่เปน็การสอนโดยใชก้ารทดสอบกอ่น
เรียน การอธิบายความรู้ เทคนิค กลวิธี การ
คิดต่างๆ และวิธีการที่ได้มาซึ่งคำาตอบ และ
การทดสอบซ้ำา เพื่อพัฒนาความคิด ทักษะ
การแกไ้ขปญัหา และนำาไปสูก่ารพฒันาความ
สามารถในการอา่นของผู้เรียน สอดคลอ้งกับ
นิภาภรณ์ พรมช่วย และคณะ (2552: 43) 
ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง ผลการสอนโดยใชพ้ลวตัรของ
การประเมนิทีม่ตีอ่ความสามารถในการอา่น
ภาษาองักฤษพบว่า นกัเรยีนมคีวามสามารถ
ในการอา่นภาษาองักฤษหลงัเรยีนสงูขึน้อยา่ง
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มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t-
test เท่ากับ 14.95 สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
การใชร้ปูแบบการสอนอ่านโดยใชพ้ลวัตรการ
ประเมิน ซ่ึงเปน็การประเมนิผลการสอนโดย
ใช้การทดสอบก่อนเรียน การอธิบายเนื้อหา
เพือ่พฒันาการตอบสนองต่อเครือ่งมือ การฝกึ
ทักษะ และการทดสอบหลังเรียนซ้ำา เพื่อนำา
ไปสูก่ารประเมนิความสามารถของผูเ้รยีน ซ่ึง 
Kozulin and Grab (2002: 115) ได้กล่าว
ถึงกรอบโครงสร้าง (Model) ของการสอน
โดยใช้พลวัตรการประเมินไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
ทดสอบกอ่นเรยีน ขัน้สอน และขัน้ทดสอบซ้ำา 
ดงัผลการศกึษา ซึง่สอดคคลอ้งกบั Mardani 
and Tavakoli. (2011: 688-696) ที่ได้
ศึกษาผลการใช้พลวัตรการประเมินที่มีต่อ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พบ
วา่ นกัเรยีนมีพฒันาการในการอา่นเพือ่ความ
เข้าใจหลังการดำาเนินกจิกรรมสงูขึน้สอดคลอ้ง 
กับ Stanfa. (2010: 4-5) ที่ได้ศึกษาความ
สำาคญัของการแก้ปญัหาการวิเคราะห์หน่วย
คำาโดยใชพ้ลวตัรการประเมนิ ทำาใหน้กัเรยีน
เกดิทกัษะสมัพนัธร์ะหวา่งการอา่น และการ
เขยีนอยา่งมวีจิารณญาณ และเปน็การประเมนิ
ทีม่ปีระโยชนส์ามารถแยกความแตกตา่งของ
ปญัหาการอา่นของนักเรียนได ้และการอ่าน
โดยใช้การประเมินแบบพลวัตรมีระดับนัย
สำาคัญทางสถิติสูงขึ้นนอกจากนี้ แอนตัน 
Antón (2009: 576-598) ได้ศึกษาเกี่ยว
กบัการใชพ้ลวตัร การประเมนิในการประเมนิ
โปรแกรมการเรียนภาษาสเปนระดับสูงใน
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาความสามารถทาง

ภาษา การเรียน และเอกสารประกอบการ
เรียน พบว่า พลวัตรการประเมินสามารถ
อธิบายความสามารถของผู้เรียน และนำาไป
สู่การวางแผนการสอนเพื่อสนองตอบความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนเปน็รายบคุคลสอดคลอ้ง
กับ Yildirim (2008: 301-308) ที่ได้ศึกษา
เกีย่วกบัการประยกุตข์อบข่ายแนวคดิ ทฤษฎ ี
วัฒนธรรมทางสงัคม และการเปลีย่นแปลงการ
ประเมนิผลการเรยีนภาษา พบวา่ พลวตัรการ
ประเมนิเปน็เครือ่งมอืทีส่ำาคญัและมปีระโยชน์
ในการเรียนและการประเมินการใช้ภาษาใน
ชั้นเรียน โดยเน้นกระบวนการในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษามากกวา่ผลท่ีเกดิขึน้ 
ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถด้านภาษา
ของรายบุคคล และรายกลุ่ม และครูผู้สอน
ภาษาควรกำาหนดพลวัตรการประเมินไว้ใน
หลักสูตรการสอนเพื่อประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน สอดคล้องกับ Mooreet al 
(2006; อ้างถึงใน นิภาภรณ์ พรมช่วยและ
คณะ.2552: 28) ได้ศึกษาเรื่อง การสอน
โดยใชพ้ลวตัรการประเมนิสำาหรบันกัเรยีนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Using dy-
namic assessment to evaluate children 
with suspected learning disability) และ
ผลการศึกษา พบว่า การสอนโดยใช้พลวัตร
การประเมนิทำาใหน้กัเรยีนมพีฒันาการเรยีน
รูเ้ทา่เทยีมกบันกัเรยีนปกตแิละสอดคลอ้งกบั 
Kozulin and Grub (2002: 112-127) 
ที่ได้ศึกษาผลการอ่านบทภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน  
พบวา่ นกัเรยีนสว่นใหญม่พีฒันาการทางการ
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เรียนรู้สูงขึ้นโดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียน
มากกว่าคะแนนก่อนเรียน และสามารถ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กบัข้อความทีอ่า่นเมือ่ไดร้บัการสอนโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางไวยากรณ์ทีป่รากฏในข้อความที่
อา่น และไดร้บัการสอนกลยทุธก์ารอา่นโดย
ใช้พลวัตรการประเมิน

2. ผลการศึกษาความสามารถใน
การอา่นภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้
พลวตัรการประเมนิ จากกจิกรรมการทดสอบ
กอ่นเรยีน การทำาแบบฝกึหัด และการทดสอบ
ซ้ำา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4พบวา่ 
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการทำา
แบบฝึกหัด และการทดสอบซ้ำาสูงกว่าการ
ทดสอบกอ่นเรียนซึง่แสดงวา่นกัเรียนมีความ
กา้วหนา้ทางการเรยีน โดยมคีะแนนเฉลีย่การ
ทดสอบก่อนเรียน การทำาแบบฝึกหัด และ
การทดสอบซ้ำาเท่ากับ 11.42, 32.42 และ 
19.6 เน่ืองจากการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน เป็น
กิจกรรมการอ่านที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
กนั ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ทำางานร่วมกัน ทำาให้เกิดความเข้าใจ ช่วย
พัฒนาให้เกิดทักษะการอ่าน สามารถแสดง
ความคิดเหน็และสรปุสาระสำาคญัจากเรือ่งที่
อา่นไดด้ขีึน้ ทำาใหก้จิกรรมการเรยีนการสอน
นา่สนใจ นกัเรยีนไดพ้ฒันาความสามารถใน
การอา่นและสง่ใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู
ขึน้ นอกจากน้ียังเปดิโอกาสให้ผูเ้รยีนพฒันา
ความสามารถของตนเองโดยอาศัยพืน้ท่ีรอย
ต่อพัฒนาการ หรือเขตของการพัฒนาได้ 

(Zone of proximal development) ของผู้
เรียน (ผจงกาญจน์ ภูวิภาดาวรรธน์. 2542: 
41-45) จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ผู้สอน และเพื่อน มีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความรู ้รวมท้ังการเรยีนรูท่ี้เกดิข้ึนในพืน้ท่ีรอย
ตอ่พฒันาการทำาใหไ้ดม้าซึง่ความคดิรวบยอด
และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสิง่ท่ีเรยีนกลา่วได้
ว่า ปัจจัยที่มีส่วนทำาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นเนื่องมาจาก

2.1 การจัดกิจกรรมการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการ
ประเมิน ฝึกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความรู้ และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับผู้สอนและเพื่อน

2.2 การจัดกิจกรรมการอ่านภาษา
อังกฤษเพื่อความเข้าใจมีขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้
เรยีนไดพ้ฒันาความสามารถในการอา่นของ
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยมคีรผููส้อนเปน็
ผู้ให้คำาแนะนำาและอำานวยความสะดวก จึง
ทำาให้เกิดทักษะในการอ่าน ผู้เรียนมีความ
เขา้ใจและมัน่ใจ สามารถเช่ือมโยงความรูเ้ดิม
กบัความรูใ้หมข่องตนเอง สง่ผลใหก้ารพฒันา
พฤติกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในดา้นทกัษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

2.3 การจัดกิจกรรมการอ่านโดยใช้
พลวตัรการประเมนิ เป็นกระบวนการเรยีนรู้
ทีเ่ปดิโอกาสให้ทีผู่้เรียนไดเ้รยีนรู้ดว้ยตนเอง 
รว่มทำางานกบัเพือ่น มคีวามรบัผดิชอบฝกึการ
เป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี ฝึกเป็นคนมีเหตุผล 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีกิจกรรม
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การเรยีนทีเ่น้นการมสีว่นรว่ม มปีฏสิมัพนัธ์ที่
ดตีอ่กนั บรรยากาศในการเรยีนทำาใหผู้เ้รยีน
กระตอืรอืร้นในการเรยีนรูแ้ละสนกุสนาน จงึ
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้พลวัตรการประเมิน 
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการส่งเสริม
ความ สามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใชพ้ลวตัรการประเมนิผลการ
ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนช้ันประถม
ศกึษาปทีี ่4 ทีม่ตีอ่การสง่เสรมิความสามารถ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้พลวัตรการประเมินมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด จะเห็น
ได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่ได้ลงมือ
ปฏบิตักิิจกรรมการเรยีนรู ้มปีฏสิมัพนัธแ์ลก
เปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัโดยมคีรคูอยกระตุน้ใน
การทำากิจกรรม อำานวยความสะดวก ให้คำา
แนะนำา และให้กำาลังใจในการเรียนรู้ ทำาให้
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่าง
มีความสุข สนุกสนานและมีความพึงพอใจ 
ในการเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเรียนรู้
การอา่นภาษาอังกฤษเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้
พลวัตรการประเมิน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ปรบัปรงุและพฒันาการเรยีนของตนเองจาก
กจิกรรมการเรียนโดยการทดสอบกอ่นเรียน 

การทำาแบบฝกึหดั และการทดสอบซ้ำา ทำาให้
ผูเ้รยีนทราบผลการเรยีนของตนเอง สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนให้ดีขึ้นจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งทำาให้
มีความรู้ความเข้าใจในการอ่าน และได้รับ
ประสบการณจ์ากการทำางานรว่มกบัเพือ่นๆ 
สามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
สอดคล้องกับทฤษฎีลำาดับขั้นความต้องการ
ของมนุษย์ซึ่ง มาสโลว์ (Maslow. 1970: 
69-80) กลา่ววา่ ธรรมชาตขิองมนุษยย์อ่มมี
ความตอ้งการเขา้รว่ม และไดร้บัการยอมรบั
ในสังคมรวมทั้งต้องการความเป็นมิตรและ
ความรกัจากเพือ่น ดงันัน้การประเมนิความ
พึงพอใจนักเรียนต่อการเรียน การสอนจึงมี
ความสำาคญัสามารถสะทอ้นความคดิเหน็และ
ความรู้สึกของนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้สนองตอบความต้องการและ
ความสนใจของนักเรียนทำาให้นักเรียนมีผล
การเรียนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ผลการวจิยัในครัง้นี ้อาจเปน็แนวทาง
ในการวิจัยต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนอ่านภาษา
อังกฤษ ตลอดจนสง่เสรมิใหค้รมูคีวามสนใจท่ี
จะพฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูข้องตนให้
ดยีิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะในดา้นตา่งๆ ดงันี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1.1ครผููส้อนควรศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ี
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และหลกัการของรปูแบบพลวตัรการประเมนิ 
รวมทัง้ข้อดแีละขอ้จำากดัใหเ้ขา้ใจกอ่นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้

1.2 ครูผู้สอนควรชี้แจงรูปแบบ 
วตัถปุระสงค ์และวิธีการทำากิจกรรมก่อน การ
จดักจิกรรมการอา่นทกุครัง้เพือ่ใหน้กัเรยีนมี
ความเข้าใจในการทำากิจกรรม

1.3 ครผููส้อนควรดแูล ใหค้ำาแนะนำา 
และสรา้งบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูโ้ดย
คำานึงถึงความพร้อมของนักเรียน 

1.4 ครูควรทบทวนความรู้และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และแลก
เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยให้บทเรียนน่า
สนใจ ทำาให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 

1.5 ครูควรฝึกให้ผู้เรียนได้อ่านจาก
สื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำาความรู้ไปใช้ได้

จริงในชีวิตประจำาวัน

1.6 ครูควรแจ้งผลการประเมินใน
แตล่ะขัน้การสอนเปน็สิง่สำาคญัทำาใหน้กัเรยีน
ทราบพฒันาการของตนเอง ชว่ยกระตุ้นความ
สนใจทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การทำากิจกรรม

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป

2.1 ควรทำาการวิจัยการอ่านโดย
ใช้พลวัตรการประเมินกับเนื้อหาอื่นๆ เช่น 
ข่าว นิทาน หรือบทความ ซึ่งเป็นการแสดง
ใหเ้หน็วา่ผูเ้รยีนมพีฒันาการในการอา่นสงูขึน้

2.2 ควรศึกษาวิจัยความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
และความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษ
ของนักเรียนโดยใช้พลวัตรการประเมิน เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนควบคู่กันไป

2.3 ควรศกึษาวจัิยความสามารถด้าน
ตา่งๆ ของผูเ้รยีนโดยใชพ้ลวตัรการประเมนิ 
เชน่ ความสามารถดา้นการฟงั พดู และเขยีน
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