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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 

ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกต ิ
THE COMPARISON OF ENGLISH LEARNING ACHIEVEMENT ON TENSES   
OF MATTHAYOMSUKSA  2 WATSONGTHAM MUNICIPALITY SCHOOL  

THAT LEARNED BY USING SKILL TRAINING EXERCISE  
WITH LEARNED BY TRADITION METHOD 

 
สมสินธ  รักบุญ1 และ อรนุช ลิมตศิริ2 

 
บทคัดยอ 
 การวิจ ัยในครั ้งนี ้เปนการศึกษาผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ   
โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Tense  ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนแบบปกติ  4) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกับนักเรียนที่เรียนดวยแบบปกติ 
โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม สังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ไดมาโดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  2) 
แผนการจัดการเรียนรู ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ จำนวน 3 แผน ๆ ละ 6 ชั่วโมง จำนวน 18 ชั่วโมง  3) แผนการ
จัดการเรียนรูการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ที่เรียนแบบปกติ  จำนวน 3 แผน ๆ ละ 6 ชั่วโมง จำนวน 18 
ชั่วโมง จำนวน 3 แผน ๆ ละ 6 ชั่วโมง จำนวน 18 ชั่วโมง  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด 
เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กำหนดการใหคะแนน คือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน จำนวน 
30 ขอ ใชระยะเวลาในการทดลองโดยจัดกิจกรรมเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/1 จำนวน 6  สัปดาห  เปนเวลา 18 ชั่วโมง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย คารอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาประสิทธิภาพ ( E1/E2) และสถิติ t-test แบบ Dependent t-test และแบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ มีคาเทากับ 82.34/83.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิ
ระดับ .05        
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนท่ีเรียนโดยใชการสอนแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05     
 4. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
ดวยแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
คำสำคัญ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ, แบบฝกเสริมทักษะ, การเรียนแบบปกติ 

 
Abstract 
 This research was to study the results of the comparison of the learning achievement in 
english subject Tense of students Mathayomsuksa 2  who studied using a skill training exercise with 
tradition learning  with 4 objectives  1) to build and find the effectiveness of the tense english 
language enhancement practice exercise in accordance with the 80/80 criteria. 2) to compare 
academic achievement before and after learning management using skill exercises 3) to compare 
academic achievement before and after regular classes 4) to compare the academic achievement of 
the students who study with the skill practice exercise with the students who study with the tradition 
course. The sample group was students Mathayomsuksa 2/1 at Wat Song Tham Municipality 
School. the Municipality of Phra Pradaeng  Samut Prakan Province. Who studied in the first semester 
of academic year 2020, 30 students were obtained by Purposive Sampling. The research instruments 
were: 1) the Tense English skill training exercise; 2) the learning management plan, which were studied 
by using 3 skill enhancement exercises, 6 hours each for 18 hours each 3) 3 Plans for Learning english 
subject tense, which were 3 plans of 6 hours each for 18 hours each 6 hours for 18 hours 4) 1 set of 
achievement test. it is a multiple choice test with 4 choice options, scoring is correct, 1 score is wrong, 
0 points for 30 questions. This study was conducted by using the English Language skills exercise of 
Students Mathayomsuksa 2/1 for 6 weeks for 18 hours. Data were analyzed by finding mean, 
percentage, standard deviation. Efficiency value (E1 / E2) and t-test statistic in independent type 
dependent t-test. 
 The research results were found that  
 1) The efficiency of the skill training was 82.34 / 83.85, which is higher than the specified 
criteria.  
 2) achievement after learning by using the skill training form. significantly higher than 
before studying at the level .05.  
 3) The academic achievement after learning using normal teaching was significantly 
higher than before at the level .05.  
 4) The comparison of the academic achievement of the students who studied with the 
Skill Training was higher than those of the tradition students. With statistical significance at the level 
.05. 
Keywords : Comparison of Academic Achievement in English Subjects Skill Practice,Tradition Learning 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนการเรียนขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญ
อยางย่ิง ผูบริหารสถานศึกษาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดเล็งเห็นความสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษเปนอยางมาก ได
พยายามหาวิธีการปรับปรุงสงเสริมและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาตลอด แตความพยายามดังกลาวไมประสบ
ความสำเร็จมากนัก เพราะปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาซ่ึงมีสาเหตุหลายประการ ภัสรา อุดา
การ (ออนไลน, 2556) กลาววาครูที่สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ขาดความรูในกลวิธีสอน รวมทั้งขาดความ
แมนยำในเนื้อหาวิชาทำใหเกิดปญหาในดานวิธีสอน ซ่ึงไดแกสอนอยางไรเด็กจึงจะได ทักษะท้ัง 4 ดาน คือทักษะการฟง 
การพูด การเขียนและการอาน (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2555 : 23)  ที่กลาววา ในอดีตที่ผานมาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจะเนนในเรื่องการรูหลักไวยากรณ  การจดคำศัพทการแปลความหมายจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย เพราะเชื ่อวาวิธีสอนที ่เนนในเรื ่องดังกลาวจะสามารถทำใหผู เรียนเรียนรู
ภาษาอังกฤษได แตผลที่ปรากฏออกมาคือผูเรียนมีความรูแตไมสามารถจะใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได  นอกจากนี้
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาตางประเทศหลายทาน ไดสรุปสาระสำคัญที่เปนสาเหตุใหการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอยูในระดับที่ไมนาพอใจ มีหลายประการ ดังนี้ (สมโภชน ธรรมแสง, 2556 : 3) 1.ปญหาเกี่ยวกับตัว
ครูการขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิและความรูของครูยังไมไดมาตรฐาน เนื่องจากครูไมไดจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ จึงขาด
ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำใหไมแมนยำในเนื้อหา ขาดความรูและเทคนิควิธีสอน 2.ปญหาเกี่ยวกับนักเรียนไมเห็น
ความจำเปนท่ีจะตองเรียนภาษาอังกฤษ ไมชอบทำกิจกรรมระหวางเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเปนการสมมติ ทำใหขาด
ความกระตือรือรน และไมตั้งใจทำกิจกรรมใหประสบความสำเร็จ และมีทัศนคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 
3. เกี่ยวกับวิธีสอนครูไมไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปจจุบัน จึงไมเขาใจ
วิธีสอนที่เนนการใชภาษาและไมสามารถคิดกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมได จึงทำใหกิจกรรมการเรียนจำเจ ซ้ำซาก 
เปนผลทำใหกิจกรรมการเรียนการสอนนาเบื่อหนาย 4. ปญหาดานสภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศไดเรียนในชั่วโมงเรียนเทานั้น ซึ่งใชเวลาเพียงวันละ 1 ชั่วโมง 
นอกจากนั้นผูเรียนไมมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษเลย เพราะนักเรียนจะใชภาษาแมซ่ึงเปนภาษาท่ีใชในชีวิตประจำวัน 
 ผูวิจัยทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ตำบล
ตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนต่ำ 
นักเรียนมีปญหาดานการฟง เชน ฟงคำสั่งไมเขาใจ ไมสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได  ซึ่งสงผลใหนักเรียนไมสามารถ
พัฒนาการพูดได  จึงทำใหผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำ เห็นไดจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม ในปการศึกษา 2561 และ 2562 
พบวา วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 63.61 และ 65.54 ตามลำดับ ซึ่งยังต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำที่โรงเรียน
กำหนดไวคือรอยละ 80  ผูวิจัยไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนเปนอยางมาก  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2  ใหมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80   
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบ
ปกติภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense   
 4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกกับนักเรียนที่เรียนดวยแบบ
ปกติ  
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

การวิจัยเรื ่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2  โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรมท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ  ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการอางอิง การวิเคราะหและการอภิปราย โดยนำเสนอรายละเอียดดังตอไปนี้  1. 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  2. หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 3. การสรางแบบฝกเสริมทักษะ 4. แผนการจัดการเรียนรู  5.การหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การจัดการเรียนรูการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง 
Tense 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชการวิจัยแบบ The Two - 
Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 144)   
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่กำลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีทั้งหมด  2 โรงเรียน จำนวน 4 หองเรียน 
นักเรียนจำนวน 120 คน ซึ่งนักเรียนในแตละหองมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ คือ  กลุมเรียนเกง  กลุม
เรียนปานกลาง  และกลุมเรียนออน 
 กลุมทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 
จำนวน 1 หอง มีนักเรียน จำนวน 30 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 กลุมควบคุม ใชการเรียนแบบปกติ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 
จำนวน 1 หอง มีนักเรียน จำนวน 30 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 กลุมหาประสิทธิภาพ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาลปอมแผลงไฟฟา เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 จำนวน 1 หอง มีนักเรียน จำนวน 30 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
 3. เครื่องมือการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 1) แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 2) 
แผนการจัดการเรียนรูการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ที่เรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ จำนวน 3 แผน ๆ ละ 
6 ชั่วโมง จำนวน 18 ชั่วโมง 3) แผนการจัดการเรียนรูการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ที่เรียนแบบปกติ  
จำนวน 3 แผน ๆ ละ 6 ชั่วโมง จำนวน 18 ชั่วโมง  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด เปน
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กำหนดการใหคะแนน คือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน จำนวน 30 
ขอ  
 4. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางแบบฝกเสริมทักษะ สรางแผนการจัดการเรียนรู  และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 1. การสรางแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense    1.1) ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
หนวยการเรียนรู และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  1.2) กำหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาและ 
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จุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตรและเนื้อหา 1.3) เลือกหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับสาระ
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูวิจัยไดเลือกหนวยการเรียนรูที่ใชจัดการเรียนรู จำนวน 3 แบบฝกเสริมทักษะ ดังนี้ 
แบบฝกเสริมทักษะท่ี 1 Present Simple Tense แบบฝกเสริมทักษะท่ี 2 Present Continuous Tense แบบฝกเสริม
ทักษะท่ี 3 Past Simple Tense 1.4) ดำเนินการสราง แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 1.4 นำราง
แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข 1.5) 
ดำเนินการปรับปรุงแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อ ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )  5  ระดับ โดยเกณฑ
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปจึงจะถือวามีความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินแบบฝกเสริมทักษะทั้ง 3 แบบฝกเสริมทักษะ 
พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 แสดงวา มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปเปน
เครื่องมือในการทดลองได 1.6) ดำเนินการ เสนอตอผู เชี ่ยวชาญ 3 คน  เพื ่อตรวจสอบคุณภาพและความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) นำขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC แลวเลือกคาดัชนี
ความสอดคลองต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  
      2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense จำนวน 3 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง ประกอบดวย 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense จำนวน 6 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง Present 
Continuous Tense จำนวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Past Simple Tense จำนวน 6 ชั่วโมง โดยมี
ขั้นตอนการสราง ดังนี้  2.1) ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตำรา ขอบขาย กลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และกำหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู 
ในหลักสูตร  2.2) ศึกษารูปแบบและองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดยึดองคประกอบการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1. สาระสำคัญ  2. มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด 3. จุดประสงคการเรียนรู  4. สาระ
การเรียนรู 5. กระบวนการจัดการเรียนรู  6. สื่อ/แหลงการเรียนรู  7. การวัดผลปละประเมินผล 2.3) ศึกษาวิธีการสราง
แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense 2.4) เขียน
แผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense จำนวน 3 แผน ๆ 
ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 2.5) นำแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  
เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข 2.6)  ดำเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ของเนื้อหาดวย
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )  5  ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปจึงจะถือวามีความ
เหมาะสม ซ่ึงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ท้ัง 3 แผนการจัดการเรียนรู พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 แสดงวา 
มีความเหมาะสมมากที ่สุด และมีความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา สามารถนำไปเปนเครื ่องมือในการทดลองได  2.7) 
ดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
3 คน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงของเนื้อหา (IOC) นำขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
มาคำนวณหาคา IOC  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  
      3. การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  แผนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense จำนวน 3 แผน จำนวน 18 ชั่วโมง ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง 
Present Simple Tense  จำนวน 6 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง Present Continuous Tense จำนวน 6 
ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง Past Simple Tense  จำนวน 6 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 3.1) 
ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ตำรา ขอบขาย กลุมสาระการเรียนรู วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 และกำหนด 
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จุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู ในหลักสูตร 3.2)ศึกษารูปแบบ
และองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ซึ ่งผูวิจัยไดยึดองคประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 1. 
สาระสำคัญ  2. มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด 3. จุดประสงคการเรียนรู 4. สาระการเรียนรู 5. กระบวนการจัดการ
เรียนรู  6. สื่อ/แหลงการเรียนรู 7. การวัดผลปละประเมินผล 3.3)ศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูแผนการ
จัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  3.4)เขียนแผนการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense จำนวน 3 แผน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง  3.5) นำแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือขอคำแนะนำและปรับปรุงแกไข  3.6) ดำเนินการ
สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )  5  ระดับ โดยเกณฑคาเฉลี่ย
ตั้งแต 3.50 ขึ้นไปจึงจะถือวามีความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู ทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู 
พบวา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 แสดงวา มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำไปเปน
เครื่องมือในการทดลองได 3.7) ดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense  
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) นำขอมูลที่รวบรวมจากความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  
 4. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีขั ้นตอนการสราง ดังนี้ 4.1) ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาหลักการ เนื้อหา และวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 4.2)ศึกษาทฤษฎีหลักการ วิธีการสรางและแนวคิดในการสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ จาก
หนังสือวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี  (2553: 55-139) หนังสือการวิจัยเบื้องตน ของ   บุญชม ศรีสะอาด 
(2555: 53-66) และตัวชี ้ว ัดที ่เกี ่ยวของ เพื ่อเปนแนวทางในการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  4.3)
 ดำเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งเปน
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ขอ กำหนดการใหคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 
คะแนน  4.4) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและ
ปรับปรุงแกไข  4.5) ดำเนินการสรางและปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาดวยแบบประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งแบบประเมินมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )  5  ระดับ  4.6) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และพิจารณาความสอดคลองของ
ขอสอบกับเนื้อหาและจุดประสงค เพื่อนำมาปรับปรุงแกไข และหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) นำขอมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณหาคา IOC  แลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ผลปรากฏวา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีคาดัชนีความสอดคลองในภาพรวม เทากับ 0.87 แสดงวาแบบทดสอบมี
ความเที่ยงตรง และสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค แตตองปรับปรุงในบางขอ จึงทำการคัดเลือกขอสอบที่มีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ไมถึง 0.5 โดยการ
แกไขในสวนของคำตามตัวเลือก ความถูกตองของการใชภาษาและความสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการวัด ตาม
คำแนะนำของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน และนำขอคำถามท่ีแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง                     4.7 
)นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลวทั้ง 60 ขอ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3/1  ซ่ึงเคยเรียนเนื้อหานี้ซ่ึงไดเรียนมาแลว  จำนวน  30 คน  เพ่ือวิเคราะหหาความยากงาย (p) และคาอำนาจจำแนก 
(r) ซ่ึงแบบทดสอบจะตองมีคาความยากงายระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอำนาจจำแนก ต้ังแต 0.20 ขึ้นไป ปรากฏวา 
เขาเกณฑ 40 ขอ จึงคัดเลือกไว 30 ขอ ซึ่งมีความยากงายอยูระหวาง 0.33 ถึง 0.78  และมีคาอำนาจจำแนกอยู
ระหวาง  0.22  ถึง 0.89  4.8 นำแบบทดสอบท้ังหมดท่ีคัดเลือกไว ท้ังหมด 30 ขอ ไปทดสอบกับนักเรียน 
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กลุมเดิมอีกครั้ง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ที่เคยเรียนเนื้อหามาแลว แลวนำผลมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน  
(Kuder Richardson) พบวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 4.9 ปรับปรุงและ
จัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันแตทำการสลับขอและ
ตัวเลือก กอนนำไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป กำหนดความหมายของคะแนนของตัวเลือกในแบบสอบถาม ดังนี้ 
   คะแนน  5   หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึง   เหมาะสมมาก 
   คะแนน  3   หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึง   เหมาะสมนอย 
   คะแนน  1   หมายถึง   เหมาะสมนอยท่ีสุด 
  เกณฑในการแปลความหมายขอมูลของผลการประเมิน (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 196) ดังนี้ 
  คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
  คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
  คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย 
  คาคะแนนเฉลี่ยต้ังแต  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item objective Congruence: IOCโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

   เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน    +1 
   ไมแนใจ    ใหคะแนน    0 
   เห็นวาไมสอดคลอง  ใหคะแนน   -1 

 4. หาประสิทธิภาพ  นำนำแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง Tense  ที่สรางขึ ้นไปหา
ประสิทธิภาพและปรับปรุงในขั้นตอนตาง ๆ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้  
 ขั้นที ่ 1 ขั้นทดลองกับนักเรียนรายบุคคล (Individual Tryout) โดยนำแบบฝกเสริมทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งไมเคยเรียน
เนื้อหานี้มากอน จำนวน 3 คน โดยเลือกนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถเกง ปานกลาง และออน โดยนำคะแนนท่ีไดมา
หาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะตามเกณฑ 80/80 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 72.41/75.56 แสดงวา แบบ
ฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense มีประสิทธิภาพไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 ขั้นที่ 2 ทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก (Small Group Tryout) โดยนำแบบฝกเสริมทักษะ ไปทดลอง
กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งไมเคยเรียนเนื้อหามากอน จำนวน 9 คน โดยเลือก
นักเรียนที่มีระดับความสามารถเกง ปานกลาง และออน โดยนำคะแนนที่ไดมาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตาม
เกณฑ 80/80 ของการทดสอบกับนักเรียนกลุมเล็ก มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 78.76/80.74 
 ขั้นที่ 3 การทดลองภาคสนาม (Field Tryout)  โดยนำแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Tense ไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ซึ่งไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน จำนวน 
1 หองเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน โดยจัดกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถเกง ปานกลาง และออน  โดยนำ
คะแนนที่ไดมาหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80  ของการทดสอบแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 
82.34/83.85 
 5. วิธีการทดลอง 
 ในการดำเนินการจัดการเรียนรู ใชระยะเวลาท้ังสิ้น 6 สัปดาห ระหวางวันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึงวันท่ี 8 
ตุลาคม 2563 วันละ 1 ชั่วโมง  รวมเวลาสอนท้ังสิ้น 18 ชั่วโมง  
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วิธีการดำเนินการ 
 ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้  1. ทดสอบ ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จำนวน 30 ขอกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง  2. 
ดำเนินการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทำแบบทดสอบยอย 
แตละเลม จากนั้นเรียนดวย แบบฝกเสริมทักษะ ขณะเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ กลุมตัวอยาง ตอบคำถามของ
บทเรียนลงในกระดาษคำตอบ เมื่อเรียนเสร็จ ทำแบบทดสอบยอยหลังเรียน 3. ดำเนินการสอนโดยใชการสอนแบบ
ปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  4. นำคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบโดยใช
วิธีการทางสถิติ t-test Independent 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 คาเฉลี่ย รอยละ (Percentage)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 106)  คาดัชนีความ

สอดคลอง (นรินทร สังขรักษา, 2555: 263)  คาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient)  คาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) คาความยาก (Difficulty) คาอำนาจจำแนก (Discrimination)  
สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก t-test Dependent   / t-test Independent    

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  ท่ีเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ  สรุปผลไดดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ มีคาเทากับ 82.34/83.85 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนท่ีเรียนแบบปกติสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 4. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะสูงกวานักเรียนท่ี
เรียนดวยแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวนนักเรียน คาเฉลี่ย ( ) S.D. t Sig. 

กอนเรียน 30 11.42 3.79 
39.96* .000 

หลังเรียน 30 25.47 3.08 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 1  พบวา  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เทากับ 
11.42  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 3.79  และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย (  ) เทากับ  25.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.08 และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 

Χ

Χ

Χ



 

ภาคบรรยาย 

 
 

259 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังไดท่ีเรียนแบบปกติ    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาเฉลี่ย ( ) S.D. t Sig. 

กอนเรียน 10.41 3.78 
38.96* .000 

หลังเรียน 24.46 3.07 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบวา  ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เทากับ 
10.41  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 3.78  และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ย      (  ) เทากับ  24.46  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.07  และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกับการ
เรียนแบบปกติ    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน คาเฉลี่ย ( ) S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง 30 25.47 3.08 
39.98* .000 

กลุมควบคุม 30 24.46 3.07 

 * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางที่ 3 พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ มีคะแนนเฉลี่ย ( ) 
เทากับ 25.47  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เทากับ 3.08  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบปกติ มี
คะแนนเฉลี่ย      (  ) เทากับ  24.46  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.07  และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียนท้ังสองกลุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะสูงกวาการเรียนแบบปกติ 
อยางมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหผลการทดลองเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้พบวา  
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ โดยใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2/1 ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 ของการทดสอบแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.34/83.85 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล
รัตน    วสุรีย (2555 : 63-64) ศึกษาการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริง/สิ่งพิมพ
เกี่ยวกับทองถิ่น ในรายวิชา อ 0112 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1.ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเอกสารจริงเกี่ยวกับทองถิ่นมีคาเทากับ 
87.80/80.50 2.ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะการอานสูงกวากอน
การใชแบบฝกเสริมทักษะอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะ พบวา คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา กองทรัพย (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชกิจกรรมแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 
การพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชกิจกรรมแบบเนนงานปฏิบัติของนักเรียนชั้น 

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
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มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 96.90 - 98.87 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหวางการใชชุดการสอนและหลังการใชชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 ถึงเกณฑรอยละ 80/80   
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติวิชาภาษาอังกฤษ 
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังไดรับการเรียนโดยใชแบบฝกสูงกวาการเรียนแบบ
ปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสำหรบัการนำผลการวิจัยไปใช 
 1. กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ควร
ศึกษาโครงสรางหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูโดยละเอียด และจะตองปฏิบัติกิจกรรมใหครบทุกขั้นตอนท่ีระบุไวใน
แผน เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคท่ีต้ังไว 
 2. ในขั้นเสนอเนื้อหา ควรเปนกิจกรรมท่ีทุกคนไดมีสวนรวม เนื่องจากผูเรียนไดมีสวนรวมนอยมาก 
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูตองมีการเสริมแรง เนื่องจากจะทำใหผูเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 เฉพาะทักษะการฟงและการพูด เนื่องจากผูเรียนยังขาดทักษะการฟงและการพูด 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ เนื่องจากไดมีการบูรณการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ดวย 
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