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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง My free time                           

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการเรียนแบบปกติ                                
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหมทาพาณิชย)  

A COMPARISON OF ENGLISH ACHIEVEMANT IN MY FREE TIME 
FOR PRATOM SUKSA-FOUR USINGING EXERCISES AND TRADITIONAL METHOD 

TEDSABAN2 (WATMAIRGAPANIT) SCHOOL KABINBURI DISTRICT  
PRACHINBURI PROVINCE 

 
เนตรชนก นวลมณ ี

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) โดยใชแบบฝกทักษะและการเรียนแบบปกติ มีวัตถุประสงค 
1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเรื่อง my free time 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษเรื ่อง my free time ของนักเรียนระดับชั ้น ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทา
พาณิชย) ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการสุม แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนจำนวน 2 หอง 
คือ หอง ป.4/1 จำนวน 35 คน ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ และหอง ป.4/2 จำนวน 35 คน ไดรับการสอน
ดวยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 4 เลม รวม 16 แบบฝก แผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝกทักษะ จำนวน 4 แผน รวม 8 ชั่วโมง และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 จำนวน 30 ขอ 30 คะแนน เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent  
ผลการวิจัยพบวา 
1.แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

เทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) มีประสิทธิภาพเทากับ 82.47/87. ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   เรื่อง My free times 

พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free times  ของกลุมทดลอง สูงกวา กลุมควบคุม  
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
คำสำคัญ: แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ, 80/80, แผนการจัดการเรียนรู           
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ, แผนการจัดการเรียนรูวิธีการสอนแบบปกติ, free time 
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ABSTRACT 

Subject research A comparison of the learning achievement of English subject in my free 
time of Prathomsuksa 4 students at Municipality School 2 (Wat Mai Tha Phanich) by using a skill 
practice and normal learning Objective 1) To create and find the effectiveness of the skill practice in 
my free time 2) to compare the learning achievement of the English subject in my free time of grade 
students. Primary Education 4, Municipal School 2 (Wat Mai, Tha Phanich) who study with a skill 
practice with students who study in the normal way The sample group used in this research was 
Grade 4 students at Municipal School 2. (Wat Mai Tha Phanich), Kabin Buri District Prachinburi Province, 
Semester 1, Academic Year 2020, selected by Purposive Sampling (Purposive Sampling) The sample 
group was divided into 2 rooms, namely, Grade 4/1, 35 people were taught using a skill practice 
model and Grade 4. / 2 A total of 35 people were taught in a normal way. The research instruments 
included English language training For students in Grade 4, totaling 16 books, practice the learning 
management plan by using the 8-hour skill training plan and the English language achievement test. 
Foreign language learning subjects For Grade 4 students, 30 items of 30 points were three choice 
options. The statistics used for data analysis were mean (), standard deviation (S.D.), and t-test. 

The research results were found that ; 
1. English language skills training in my free time of grade 4 students at municipal school 2 

(Wat Mai Tha Phanit) has an efficiency of 82.47 / 87.77, which means English language skills training 
exercise on my free time for grade 4 students at municipal school 2 (Wat Mai Tha Phanich), effective 
82.47 / 87.77 according to the criteria 80/80 set 

2. The results of comparing the learning achievement before and after studying English 
subject My free times in the experimental group and the control group found that the learning 
achievement after studying English subject My free times of the experimental group was significantly 
higher than that of the control group. The statistical significance at the level of 0.05, which is based 
on the assumptions set. 
Keywords: the English grammar exercise, the English learning achievement, E1/E2, the lesson plans 
 of English grammar exercise, the lesson plans of normal learning, My free time 

 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

     ภาษานับวาเปนสิ่งสำคัญและจำเปนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตของมนุษย  เพราะภาษาเปน  ทั้งมวล
ประสบการณและเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางมนุษย  ถาขาดสื่อสำคัญนี้แลวมนุษยคงไมสามารถรวมกันเปน
สังคมได  ภาษาจึงเปนเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่ทำใหคนเขาใจกัน  ภาษา  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และการ
เขียน  มนุษยอาศัยทักษะท้ัง  4  ประการ  สรางเสริมสติปญญาและความรูสึกนึกคิดพัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ  
รวมทั้งอื่นๆอีกมากใหกับตนเองและสังคม  ดวยเหตุผลดังกลาวภาษาจึงมีบทบาทและความสำคัญสำหรับบุคคลทุกคน
ของชาติ (ปริญญา ผสมทรัพย, 2561) ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากล ที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจ การคา การศึกษา การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร การแพทย การวิศวกรรม 
และดานอ่ืนๆ ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญอยางย่ิงตอการสรางความสัมพันธ การแลกเปลี่ยนทางสังคมและ 
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วัฒนธรรมระหวางนานาประเทศเกิดเปนความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ การเรียนรูภาษาตางประเทศ อยาง
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการศึกษา
และการแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของบุคคลอื่นท่ี
ตางชาติตางภาษา (สุพจน ไทยสุริยะ, 2560) ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศ สื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหา
ความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ ้น รวมทั้งมีความรู ความเขาใจในเรื ่องราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของสังคมโลก และสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยและความคิดไปยังประชาคมโลกไดอยางสรางสรรค (จิต
พิสุทธิ์ จันตะคุต, 2557) 

ปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังมีปญหาอยูมาก โดยเฉพาะปญหาดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียนซึ่งอยูในระดับต่ำกวาเกณฑทุกระดับชั้นมาโดยตลอดปญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการเชนครูยังยึดหนังสือเรียนเปนหลัก ขาดการแสวงหาขอมูลหรือสารสนเทศจากแหลง
อื่นมาใชประกอบการสอน ครูยังเนนการบอกความรูหรือบรรยายเนื้อหา ไมเนนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมใหความสำคัญกับการเตรียมการสอนและการใชสื่อประกอบการสอนครูผูสอนขาดความรูใน
หลักวิชาครูและจิตวิทยาการศึกษาครูไมเขาใจหลักสูตรและหลักการสอนโดยยึดจุดประสงคครูขาดขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานและขาดการนิเทศอยางตอเนื่องและเพียงพอ สวนในดานผูเรียนพบวาขาดนิสัยใฝรูใฝเรียนไมมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และไมกลาแสดงความคิดเห็น ซ่ึงจะเห็นวา สาเหตุดานผูเรียนนั้นนาจะเปนผลมาจากสาเหตุ
ดานผูสอนเพราะผูสอนอยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งมีสวนสำคัญที่ทำใหการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายดวย (ฉันทณัฐ ฉุยกลัด, 2560) นอกจากนี้ยังพบวาครูสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ในระดับประถมศึกษาสวนใหญไมไดจบดานภาษาอังกฤษโดยตรง สงผลใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาพื้นฐานภาษาท่ี
ถูกตอง เหมาะสม ขาดความมั่นใจในการใชภาษาและไมสามารถตอยอดในขั้นสูงขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดต้ัง
สถาบันภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมและพัฒนาปจจัยตางๆที่สงผลตอคุณภาพการเรียนการ
สอนและการใชภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังระบบ ท้ังดานการสงเสริม วิจัยและพัฒนาการนำหลักสูตร
ไปใชการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ การพัฒนาสถานศึกษาและเครือขายการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกระดับ องคกรวิชาชีพดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ รวมไปถึงการใหบริการสื่อการเรียนรู สื่อ On-line การทดสอบระดับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ (ความเปนมา กลุมสงเสริมการเรียนการสอนภาษา 2553 : 1) 
 แมความตองการในการใชภาษาอังกฤษเนนหนักที่ทักษะการอาน แตผลการประเมินดานการอานของ
นักเรียนไทยอยูในระดับที่ต่ำ กวาเกณฑ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2554, หนา 1) ดังจะเห็นไดจากผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test) หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 ป
การศึกษา 2562 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 ระดับประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.25 ระดับจังหวัดปราจีนบุรีมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 35.04 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.03 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) จังหวัดปราจีนบุรี มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 28.94 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับจังหวัด สวนมาตรฐานการเรียนรูที่โรงเรียนตองเรง
พัฒนา ไดแก มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.3, และ ต 2.2,โดยเฉพาะมาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอาน 
จากสื่อประเภทตาง ๆ และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2562) นักเรียนได
คะแนนต่ำ กวามาตรฐานการเรียนรู อื ่น ๆทั้งนี ้เนื ่องมาจากนักเรียนขาดพฤติกรรมการเรียนที่ดีในชั ้นเรียน ดาน
ผลสัมฤทธิ์ก็ไมไดตรงตามเปาหมายที่สถานศึกษากำหนด จากประสบการณการสอนของผูวิจัยพบวา นักเรียนมีปญหา
ทางดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนอานประโยค ขอความไมได ทำใหนักเรียนไมเขาใจในความหมาย
ของขอความท่ีอาน หรือเขาใจความหมายผิดไป นักเรียนสวนใหญคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาท่ียากสำหรับ 
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นักเรียนและมีทัศนคติชิที่ไมดีตอวิชานี้ ทำใหผูเรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียนดังนั้นการนำปญหานี้มาทำการ
วิจัยเพื่อใหนักเรียนสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดคนควา
หาวิธีแกปญหาโดยใชแบบฝกทักษะ ดังที่ นันทพร สินไชย (2561,บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร  บูรณาการขอมูลทองถิ ่น สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.29/83.57 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.71227 หมายความวา ผล
การใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทำ
ใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 71.23 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยภาพรวมอยูในระดับ 
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.70 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.17  

จากเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทา
พาณิชย) โดยใชแบบฝกทักษะและการเรียนแบบปกติ” โดยจะเปนการนำแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษมาใชในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและเปนพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาทักษะดานอ่ืนๆ ตอเนื่องตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะเรื่อง my free time 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง my free time ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) ท่ีเรียนดวยแบบฝกทักษะกับนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ  
        
วิธีดำเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทา
พาณิชย) อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 หอง จำแนกจำนวนแตละ
หองไดดัง นี้ ป.4/1 มีนักเรียน 35 คน ป.4/2 มีนักเรียน 35 คน ป.4/3 มีนักเรียน 37 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 
คน  
 1.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทา
พาณิชย) อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการสุมแบบอยางงาย
(Simple Random Sampling) กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ป.4/1 จำนวน 35 คน ไดรับการ
สอนโดยใชแบบฝกทักษะ และหอง ป.4/2 จำนวน 35 คน ไดรับการสอนดวยวิธีปกติ 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
       2.1 แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time จำนวน 4 เลม 
       2.2 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง my free time จำนวน 4 แผน 
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       2.3 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง my free time จำนวน 4 แผน 
       2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอน-หลังเรียน เรื ่อง my free time เปน
       แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ 
     
การดำเนินการทดลอง 
 ในการดำเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นกอนดำเนินการทดลอง เปนขั้นท่ีผูวิจัยไดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ซ่ึงมี ดังนี้ 
          1.1 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
       1.2 ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู บทบาทหนาท่ี
ของนักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       1.3 ดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สรางขึ ้น จำนวน 30 ขอ และตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไวเพื ่อเปนขอมูลสำหรับการเปรียบเทียบ      
คะแนนหลังเรียน 

2. ขั้นดำเนินการทดลอง (Treatment) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง my free time กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 8 ชั่วโมง แลวทำการเก็บรวบรวมขอมูล    ท่ี
ไดจากการทดลอง ไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื ่อเสร็จสิ ้นการทดลองกับนักเรียนกลุ มตัวอยางโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 30 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน แลวทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำแบบทดสอบไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

4. นำขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติเพื ่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ t-test          
แบบ (Dependent Samples) 
 

สรุปผลการวิจัย 

           1.แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง my free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 
โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) มีประสิทธิภาพเทากับ 82.47/87.77 ซึ่งหมายความวา แบบฝกเสริมทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย)  มี
ประสิทธิภาพ 82.47/87.77 ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     เรื่อง My free times กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free times  ของกลุมทดลอง สูงกวา กลุมควบคุม  
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ตารางที่ 1  สรุปผลการดำเนินการทดลองการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง My 
free times สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

ทดลอง จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหวางเรียน 
(40 คะแนน) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
(30) คะแนน 

คาประสิทธิภาพ 

คาเฉลี่ย รอยละ(E1) คาเฉลี่ย รอยละ(E2) E1/ E2 

รายบุคคล 3 32.67 81.67 24.00 80.00 81.67/80.00 

กลุมยอย 9 31.56 81.11 24.22 80.74 81.11/80.74 

ภาคสนาม 30 32.47 81.17 24.10 80.33 81.17/80.33 
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จากตารางที่ 1  สรุปผลการดำเนินการทดลองการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 

my free time  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี4 ตามขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ 3 ขั้นตอน 
กลาวคือ ในการหาประสิทธิภาพ ขั้นที่ 1 ทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบบหนึ่งตอหนึ่ง จำนวน 4 คน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.67/80.00ขั ้นที ่ 2 ทดลองใชก ับกลุ มตัวอยางแบบกลุ มยอย จำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 
81.11/80.74 ขั้นท่ี 3 ทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบบภาคสนาม จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.17/80.33
ซึ่งหมายความวา แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพ 81.17/80.33ตามเกณฑ 80/80 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ         เรื่อง 
My free time ของกลุมทดลอง 

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     เรื่อง 

My free times ของกลุมทดลอง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free time ของกลุม
ทดลอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My 
free times ของกลุมควบคุม 
 

กลุมทดลอง N 𝐱𝐱� S.D. t Sig. 
กอนทดลอง 35 13.51 1.64 

26.81* .000 
หลังทดลอง 35 22.57 1.68 

 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ     เรื่อง 

My free time ของกลุมควบคุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free time  ของกลุม
ควบคุม สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free times ของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 
 

นักเรียน จำนวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t Sig. 
กลุมทดลอง 35 30.14 3.36 

13.47 0.000 
กลุมควบคุม 35 22.57 1.72 

 
 

การทดสอบ n 𝐱𝐱� S.D. t Sig. 

กอนเรียน 35 15.74 1.87  
33.93* 

 
0.0000 หลังเรียน 35 30.14 1.53 
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จากตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ    เรื่อง My free time 

กลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free time  ของกลุม
ทดลอง สูงกวา กลุมควบคุม  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย) โดยใชแบบฝกทักษะและการเรียนแบบปกติ  
สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง my free time ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล๒ (วัดใหมทาพาณิชย)  มีประสิทธิภาพ 81.17/80.33 ตามเกณฑ 80/80 ที่กำหนดไว แสดงใหเห็นวาแบบฝก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เรื่อง my free time เหมาะสมแกการนำไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะเริ่มจากงายไปหายาก มีจุดมุงหมายคือ ชวยใหนักเรียน
เขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น และการทำแบบฝกหัดมากๆ เปนการชวยทบทวนใหนักเรียนสามารถเขาใจจำไดและสามารถ
นำไปใชไดอยางถูกตอง ในครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทพร สินไชย (2561) ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ
ขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ ขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโดย ใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณา
การขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดย
ใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุม
ตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย ประกอบดวย 1) แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบ วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) แบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการ
ขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพ เทากับ 86.29/83.57 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปท่ี 6 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ดัชนีประสิทธิผล ของการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ 0.71227 
หมายความวา ผลการใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ทำใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 71.23 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร บูรณาการขอมูลทองถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.70 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.17 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free times 
กลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My free times  ของกลุม
ทดลอง สูงกวา กลุมควบคุม  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก แบบฝกทักษะเปนสื่อการสอนที่
สรางขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกทักษะและแมนยำในเรื่องนั้นๆ ทำใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหา ที่ครูสอนไดงายขึ้น เกิดการ
เรียนรู จากการปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมปฏิบัติไดแมนยำ ชำนาญ และยังทำใหผู เรียนเกิดความ
สนุกสนานดึงดูดความสนใจผูเรียนไดเปนอยางดี ทำใหการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูบรรลุตาม 
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วัตถุประสงคที ่ตั ้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันทนภัส นิยมทรัพย และจินตนา ศิริธัญญารัตน (2560) ได
ทำการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบสืบสอบ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูดานความรู ดานทักษะ/
กระบวนการ และดานคุณลักษณะของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือและแบบสืบสอบ กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุมเปนนักศึกษาครูชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม สองกลุมที่มีระดับความรูความสามารถพื้นฐานไมแตกตางกัน กลุม 1 จำนวน 38 คน ใชกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ และกลุม 2 จำนวน 34 คน ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมี 2 ฉบับ ไดแก 1) 
แบบทดสอบความรู และ 2) แบบประเมินตนเองดานทักษะ/กระบวนการและดานคุณลักษณะ วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือมีผลการเรียนรูดานความรูสูงกวานักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบ อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักศึกษาครูที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบสอบมี
ผลการเรียนรูดานทักษะ/กระบวนการทำงานรวมกัน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
1. ครูผูสอนควรทำความเขาใจเกี่ยวกับการใชแบบฝกทักษะเรื่อง my free time กอนนำไปใชจริงกับนักเรียน 
2. แบบฝกทักษะจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือชวยครูอาจกระตุนใหกำลังใจชวยเหลือและฝกฝน ใหนักเรียน

ทำแบบฝก เรื่อง my free time 
 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะดานการอาน 

การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝกทักษะการอาน การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช

ขอมูลทองถิ่นของนักเรียนเปนหลัก 
3 ควรมีการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิ การสอนแบบ

รวมมือ การอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจโดยใชผังกราฟฟก เปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณดวยความกรุณาอยางสูงจากรองศาสตราจารย ดร.อรนุช ลิมตศิริ 
อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่ไดสละเวลาใหคำปรึกษา และแนะนำ ตลอดจนตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใส จนงานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคุณนายนภดล ฟองกำแหง นางสาวขวัญจิตร ชัยนุวัติ และนางกนกวรรณ ทิพสุข ผูเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ที่ใหคำแนะนำในการสรางเครื่องมือวิจัยและตรวจทานแกไขเครื่องมือ จนได
เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความอนุเคราะหเปนอยางมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้  
 นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผูอำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒(วัดใหมทาพาณิชย)  ผูอำนวยการโรงเรียน
เทศบาล ๒ (วัดใหมทาพาณิชย)  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ที่ใหความรวมมือในการทดลองทำการวิจัย และ
อนุเคราะหในการทดสอบ 
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            ทายท่ีสุดนี้ขอขอบคุณครอบครัว และเพ่ือนทุก ๆ คน ท่ีใหกำลังใจ ใหคำแนะนำ และกระตุนการทำงาน 
ตลอดจนใหความชวยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแกผูวิจัย จนทำใหการวิจัยนี้สามารถเสร็จลุลวงตาม
เจตนารมณทุกประการ 
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