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บทคัดยอ

การวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับการเรียนแบบปกติ โรงเรียนบาน
บึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนของกลุมที่เรียนดวยชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยใชชุดแบบ
ฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับนักเรียนทีเ่ รียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห”
กลุมทดลองไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 จำนวน 41 คน กลุมควบคุมไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4/7 จำนวน 41 คน ดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เลม แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
จำนวน 4 แผน แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติ จำนวน 4 แผน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Present Tenses จำนวน 40 ขอ ที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เทากับ 0.81 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหประสิทธิภาพ
แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยใชสูตร E1/E2และการทดสอบคา t (t-test Dependent และ t-test
Independent)
ผลการวิจัยพบวา
1. แบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษภาษาอั ง กฤษ เรื ่ อ ง Present Tenses สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 4 โรงเรี ย นบ า นบึ ง “อุ ต สาหกรรมนุ เ คราะห ” จำนวน 4 เล ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
81.92/80.97 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
1

นักศึกษาปริญญาโท โครงการพัฒนาครูสูปริญญาโทชวงปดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่
เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่ เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tense ของนักเรียนที่รับการสอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษและนักเรียนที่เรียนแบบวิธีปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ; แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ; Present Tenses

Abstract

In this independent study entitled “A comparison of English achievement in Present Tenses
for Mattayom - Suksa four Banbung Uttasahakramnukhrao School using exercise and normal method,”
the purposes of this research were 1) to develop the English grammar exercise based on
Present Tenses 2) to compare the English learning achievement between pre-test with posttest of groups training with the English grammar exercise 3) to compare the English learning
achievement between pre-test with post-test of conventional method group 4) to compare the
English learning achievement based on Present Tenses of Mattayomsuksa four students
between groups training with the English grammar exercise and normal learning.
The samples consisted of two classes of Mattayomsuksa four students studying during
the first semester in the academic year 2020 of Banbueng-Uttasahakamnukroa School. The sample
group was selected by purposive sampling. Each class has 41students. One class is in Mattayomsuksa four
slash six (M.4/6), was taught by using English grammar exercise. Another class is in Mattayomsuksa
four slash seven (M.4/7), was taught by the normal learning. The research instruments used for the study
were 1) the lesson plans of English grammar exercise 2) the lesson plans of normal learning 3) the
English grammar exercise based on Present Tenses 4) the learning achievement test about Present
Tenses; multiple choice A-D 40 total. The statistics used in analyzing the data were Mean (𝑥𝑥̅ ), Standard
deviation (S.D.) and t-test : Independent Samples Test.
The research results were as follow
1) The effectiveness of the English grammar exercise based on Present Tenses
was 81.92/80.97 which was higher than the regulation criteria 80/80.
2)The learning achievement score before and after using the English grammar exercise
were different at .05 level of significance.
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3) The learning achievement score before and after using the normal method were
different at .05 level of significance.
4) The learning achievement score of students who learned with the English grammar
exercise and normal method were different at the .05 level of statistical significance.
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจยั
ในสภาพสังคมปจจุบันที่มีการพัฒนาดานการเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ซึ่งประชาชนทั่วโลกจึง
จำเปนตองมีการติดตอสื่อสารซึ่งกันและกันในการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อใหโลกของเรามีการขับเคลื่อนพัฒนาใน
ยุคโลกาภิวัฒน และสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนการติดตอสื่อสาร ก็คือ ภาษา ซึ่งภาษาจัดเปนเครื่องมือสื่อสารที่มี
บทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนในดานตาง ๆ เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดวาภาษามีบทบาทและความสำคัญเปน
อยางมากในการติดตอสื่อสาร ซึ่งภาษาที่เปนภาษาสากลที่ทุกคนทั่วโลกลวนมีความแตกตางทางดานภาษา เชื้อ
ชาติ และวัฒนธรรม จำเปนตองใชในการติดตอสื่อสาร คือ ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษในฐานะที่เปน
ภาษาสำคัญของโลก ซึ่งจัดเปนภาษานานาชาติเปนภาษากลางของโลกและเปนภาษากลางของมนุษยชาติ เปน
ภาษาที่มนุษยบนโลกใชติดตอสื่อสารระหวางกันเปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจำชาติ
เมื่อตองติดตอกับคนอื่นที่ตางภาษาตางวัฒนธรรมทุกคนจำเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก ดวยเหตุนี้ทุกคน
ทุกชาติ ทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เปนแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต
ภาษาอังกฤษจัดเปนภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานได
บัญญัติใหทุกสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา เพราะในสังคมโลกปจจุบัน การ
เรียนรูภาษาตางประเทศมีความสำคัญและจำเปนอยางยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือ
สำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคม
โลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดี
ขึ้น เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การ ปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได
รวมทั้งเขาถึงองค ความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดำเนินชีวิต (หลักสูตรกลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนบางมดวิทยา (“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” , 2559)
ซึ่งในปจจุบันนี้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสำเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนเทาที่ควร อาจเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ อยาง เชน การขาดแคลนบุคลากรที่เปนเจาของ
ภาษา ความพรอมของบุคลากรทางการสอนและสื่ออุปกรณการเรียนการสอนหรืออาจจะเปนความพรอมของ
ผูเรียน เพราะภาษาอังกฤษเปน ภาษาที่เปนศาสตรวิชาที่ตองอาศัยการฝกฝน ทองจำและนำไปปฏิบัติอยูเสมอ
แลวเมื่อผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหาการสอนก็อาจจะทำใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายที่จะเรียนและทำกิจกรรม
ต า ง ๆ ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ กั บ นงนุ ช สิ ง หะเดชะ (2557) กล า วว า ความล ม เหลวของการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น มีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพของครูและครูไทยบางคนนอกจากพูดเปนประโยคไมได ฟงไม
ออกแลว ยังมีปญหาเรื่องการออกเสียงผิดอีก ซึ่งทำใหการสื่อสารไมสามารถบรรลุผลไดขอเสนอแนะที่ใหไวคือ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรใชภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลา เพื่อใหเกิดทักษะ การใชภาษา ทั้งทักษะ
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การพูดเพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษา และการฟง และสนทนานอกเรื่องกับนักเรียนไปดวยเพื่อใหสามารถใช
ภาษาไดจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจุดนี้ผูเขียนเขาใจวา เปนการใชภาษาอังกฤษกับผูเรียนในสถานการณอื่น ๆ
นอกหองเรียนดวย ในประเด็นประสิทธิภาพของครูผูสอน ครูผูสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยเราควรจะมี
คุณสมบัติ หลัก ๆ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เปนผูมีความสามารถในการใชภาษาทั้ง ฟง พูด อาน เขียน ได
ในระดับดีถึง ดีมาก เพื่อเปนแบบอยางที่ถูกตองทางภาษาแกนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ และประการที่สอง
เปนผูมีความเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของผูเรียนในวัยตาง ๆ เปนผูรูถึงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการใชสื่อ โสตอุปกรณในการที่จะทำใหการเรียนการสอนเปนไปอยางสนุกสนานราบรื่น และบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องบทเรี ย นได ซึ ่ ง ป ญ หาเหล า นี ้ ท ำให การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษยั ง ไม เ กิ ด
ประสิท ธิภาพ ดัง อางอิง ไดจาก ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน (ONET) ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 33.25 และ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ที่ 29.20 ซึ่งถือเปน
คะแนน เฉลี่ยที่คอนขางต่ำ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ) , 2562) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ป การศึกษา 2562 ของโรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับระดับโรงเรียน ที่ 32.47 และ 27.30 (งานวัดผล กลุมบริหารวิชาการ , 2562 ) ซึ่งถือเปนคะแนนเฉลี่ยที่
คอนขางต่ำ
จากปญหาดังกลาวมาขางตน ทำใหบุคลากรทางการศึกษา และครูผูสอนจึงจำเปนตองคิดคนหาวิธกี าร
แนวทาง กระบวนการ สื่อการสอน หรือแบบฝกทักษะตางๆ เพื่อใชในการแก็ปญหาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษใหกับ
ผูเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคนควาหาวิธี ในการแก็ปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝก
ทักษะ เพื่อจะใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจใน เนื้อหาหลักไวยากรณของภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น และ
ครูผูสอนควรออกแบบการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญนั้น พบวา ชุดแบบฝกทักษะเปนกระบวนการ ใหนักเรียนคนควาหาความรูและสรางองค
ความรูไดและชุดแบบฝกทักษะ ยังเปนนวัตกรรมที่จะนำไปใชจัดการเรียนการสอน เพื่อแก็ปญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ เนื่องจากชุดแบบฝกทักษะจะใหเนื้อหาวิชาทีละนอย มีความตอเนื่อง เรียงเนื้อหาจากงายไป
หายาก ซึ่งจะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามระดับ ความสามารถของนักเรียนแตละคน ชุด
แบบฝกทักษะเปน ระบบการนำสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและประสบการณของแตละหนวย
มาชวยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น (ชัยยงค พรหมวงศ,
2556 : 7 - 19)
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทำแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรี ยนบา นบึ ง “อุ ต สาหกรรมนุเ คราะห ” เรื ่ อ ง Present Tenses จำนวน 4 เล ม ได แ ก เล ม ที ่ 1 เรื่อง
Present Simple Tense เรื ่ อ งที ่ 2 เรื ่ อ ง Present Continuous Tense เรื ่ อ งที ่ 3 เรื ่ อ ง Present Perfect
Tense และเรื่องที่ 4 เรื่อง Present Perfect Continuous Tense โดยมีการวิเคราะหเนื้อหา บทเรียนจาก
หลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดระดับชั้น มีการจัดทำเนื้อหาในรูปเลม
ใหมีความนาสนใจ โดยการใสรูปภาพประกอบ มีสีสันสดใส เราความสนใจของผูเรียน จัดเรียงเนื้อหาจากงายไป
หายาก มีการ สรางแบบฝกหัดทายบทและแบบทดสอบในแตละเลม เพื่อการวัดและประเมินผลการใชแบบฝก
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ทักษะ โดยคำนึงถึง ความสามารถและศักยภาพที่แตกตางของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน เกง ดี และมีความสุขใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ เรื่อง Present
Tenses
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมที่เรียนดวยชุดแบบฝกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses
3. เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบ
ปกติ
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชชุดแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน ศิลป – ภาษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 4 หอง ไดแก นักเรียน ชั้น ม. 4/4 จำนวน 45 คน นักเรียนชั้น ม.4/5 จำนวน 45 คน นักเรียนชั้น ม.
4/6 จำนวน 41 คน และนักเรียนชั้น ม.4/7 จำนวน 43 คน จำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 174 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนการเรียน ศิลป – ภาษา
ในภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2563 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” อำเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี
คัดเลือกโดยการสุมอยางงาย (Sample random sampling ) กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปน 2 หอง คือ นักเรียน
ชั้น ม.4/6 จำนวน 41 คน ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษและ นักเรียนชั้น ม.4/7
จำนวน 43 คน ไดรับการสอนโดยวิธกี ารสอนแบบปกติ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses จำนวน 4
แผน
2. แผนการจัดการเรียนรูโดยการสอนแบบปกติ เรื่อง Present Tenses จำนวน 4 แผน
3. แบบฝกทักษะวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses จำนวน 4 เลม
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present simple Tense แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ขอ
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การดำเนินการทดลอง

ในการดำเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนดำเนินการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ซึ่งมีดังนี้
1.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.2 ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู บทบาทหนาที่ของ
นักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.3 ดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 40 ขอ และตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไวเพื่อเปนขอมูลสำหรับการเปรียบเทียบ
คะแนนหลังเรียน
2. ขั้นดำเนินการทดลอง (Treatment) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 10 ชั่วโมงแลวทำการ
เก็บรวบรวมขอมูล ที่ไดจากการทดลอง ไวเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองกับนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 40 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน แลวทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทำแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
4. นำขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ t-test
แบบ (Dependent Samples)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses โดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษกับการสอนแบบปกติ โรงเรียน
บานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห” พบวา
1. แบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษภาษาอั ง กฤษ เรื ่ อ ง Present Tenses สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4ประกอบดวยเนื้อหา Present Simple Tense, Present Continuous Tense , Present
Perfect Tense , และ Present Perfect Continuous Tense มีประสิทธิภาพเทากับ 81.33/80.42 ตาม
เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษและนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่1 สรุปผลการดำเนินการทดลองการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ทดลอง
รายบุคคล
กลุมยอย
ภาคสนาม

จำนวน
นักเรียน
(คน)
3
9
30

คะแนนระหวางเรียน
(40 คะแนน)
คาเฉลี่ย
รอยละ(E1)
33.33
83.33
32.44
81.11
32.53
81.33

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์(40)
คะแนน
คาเฉลี่ย
รอยละ(E2)
32.67
81.67
32.33
80.83
32.17
80.42

คาประสิทธิภาพ
E1/ E2
83.33/81.67
81.11/80.83
81.33/80.42

จากตารางที ่ 1 สรุ ป ผลการทดลองหาประสิท ธิ ภาพของแบบฝ กเสริ ม ทัก ษะภาษาอั งกฤษ เรื่อง
Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน
พบวา การหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑความสัมพันธระหวางกระบวนการ (E1) และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (E2) แบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1) มีประสิทธิภาพ เทากับ 83.33/81.67
แบบกลุมยอย (3:3) มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.11/80.83 และแบบภาคสนาม (30 คน) มีประสิทธิภาพ เทากับ
81.33/80.42 ซึ่งหมายความวาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses มี
ประสิทธิภาพเกณฑ 80/80

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลอง
กลุมทดลอง
N
S.D.
t
Sig.
𝐱𝐱�
กอนทดลอง
41
12.07
6.05
-21.52
.000
หลังทดลอง
41
25.07
4.60
*p ≤ .05
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมทดลอง พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนกอนเรียนของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.07 และคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 25.07
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง
Present Tenses ของนักเรียนกลุมควบคุม
กลุมควบคุม
N
S.D.
t
Sig.
𝐱𝐱�
กอนทดลอง
43
10.76
4.96
-20.54
.000
หลังทดลอง
43
19.97
5.26
*p ≤ .05
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จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนกลุมควบคุม พบวา คะแนนหลังเรียนและคะแนนกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยคะแนนกอนเรียนของกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.76 และคะแนนหลังเรียนของกลุมควบคุมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 19.97
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tenses
ของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
นักเรียน
จำนวน
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา t
Sig.
กลุมทดลอง
41
25.12
4.64
4.37
.000
กลุมควบคุม
43
19.98
5.26
*p ≤ .05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องของนักเรียนกลุม
ทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.12 สวนคะแนนหลัง
เรียนของกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 19.98
สรุปผลการวิจัย แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
Present Tenses ของกลุมทดลอง คะแนนกอนเรียนนอยกวาคะแนนหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนกลุมควบคุม คะแนน
กอนเรียนนอยกวาคะแนนหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนกลุมทดลองคะแนนสูงกวาคะแนนของนักเรียนกลุมควบคุม
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Present
Tensesของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวคือ
1. แบบฝ ก เสริ ม ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษภาษาอั ง กฤษ เรื ่ อ ง Present Tenses สำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.92/80.97 หมายความวา นักเรียนทำคะแนนระหวางเรียนจากการ
ทำแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษระหวางเรียน (E1) เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 81.92 และคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียน (E2) เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.97 ซึ่งสูงกวาเกณฑตั้งไวที่ 80/80 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั หลายเรื่องที่
ไดสรางและพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษดังเชน มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานสามารถนำไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษได เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเริ่มจากงายไป
หายาก ชวยใหนักเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้นและการทำแบบฝกหัดมากๆ เปนการชวยทบทวนใหนักเรียนสามารถ
เขาใจ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตองในครั้งตอไป โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีคำชี้แจงงาย
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และชัดเจน การทำแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษแตละครั้งเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ นักเรียนสามารถศึกษา
ดวยตนเองและไดเรียนรูในสวนของเนื้อหาดานหลักไวยากรณ เรื่อง Present Tenses อยางมีลำดับขั้นตอนโดยแบบฝก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นมานั้นมีความหลากหลายรูปแบบใหผูเรียนไดฝกฝนพรอมคำเฉลยซึ่ง
นักเรียนสามารถทราบผลการทำงานของตนดวยการเสนอคำตอบดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนทราบขอบกพรอง
และสรางความพึงพอใจใหกับนักเรียนซึ่งสอดคลอง สิริกร ภูผา (2557: บทคัดยอ) ไดสรุปลักษณะของแบบฝกที่ดีนั้น
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายแบบฝกตรงตามเนื้อหา เรียงลำดับจากงายไปหา
ยาก เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียนมีความหลากหลาย มีความสรางสรรค ทันสมัยและสามารถฝก
เรียนรูดวยตนเอง
2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนโดยใช
แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 12.07 และเมื่อเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษแลว
คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 25.07 สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุคนธ สินธพา
นนท(2551 : 90-92) ซึ่งกลาวเอาไววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นเพราะบุคคลไดกระทำซ้ำ ๆ ไดฝกคิดฝกทำจาก
ขั้นตอนที่งายๆ ไปสูขั้นตอนที่ซับซอนยิ่งขึ้น
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จาก
การวิจัยแสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมควบคุมที่สอนโดยใชวิธีการ
สอนแบบปกติมีคาเทากับ 10.76 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 19.97 สอดคลองกับ
ผลการวิจัย ของ แพรไหม คำดวง เรื่อง การสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เปนเพราะขั้นตอนการสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษของผูสอน เนนใหผูเรียนสรางองคความรูด วยตนเองดวยการสรุปกฎเกณฑของไวยากรณ
ผานวิธีการสอนแบบอุปนัย ชวยกันทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดและไดแกไขปญหารวมกับผูเรียนคนอื่น
ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Present Tenses ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยแบบ
ฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษและนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลังเรียนแตกตางนักเรียนที่
เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ไดฝก
ทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses จำนวน 4 เลม อยางมีลำดับขั้นตอนมาแลว โดย
นักเรียนไดทราบผลการทำงาน ของตนเอง เห็นถึงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองดวยการเฉลยคำตอบหลังจาก
ทำแบบฝกพรอมกับนำขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขไดทันที นักเรียนไดฝกทำแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ยอย ๆ ที่ชวยสรางความรู ความเขาใจและความแมนยำไดมากขึ้น อีกทั้งแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทั้ง 4 เลม มีรูปแบบที่แตกตางกันจากที่นักเรียนได
เคยฝก ขนาดของตัวหนังสือ รูปภาพประกอบ เนื้อหามีความสวยงามนาอานและสามารถกระตุนเราความสนใจ
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และความกระตือรือรนในการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี อีกทั้งทำใหนักเรียนเกิดความรูสึกสนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Tenses เพิ่มขึ้น สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเปนไปตามแนวคิดของ ณัฐณิชา ดีเจริญ (2562: บทความ) แบบฝกที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะชวยทำใหนักศึกษาประสบผลสำเร็จในการฝกทักษะไดเปนอยางดี แบบฝกที่ดีเปรียบเสมือนผูชวยที่ดีของครู
ทำใหครูลดภาระการสอนลงทำใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนได
เปนอยางดี อีกทั้งแบบฝกจะชวยในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู
นั้น จำเปนตองมีการสอนตางจากกลุมเด็กปกติทั่วไปหรือเสริมเพิ่มเติมใหเปนพิเศษ ฉะนั้นแบบฝกจึง มี
ประโยชนมากสำหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูเพื่อชวยใหเด็กไดฝกปฏิบัติใหเกิดทักษะทางภาษาไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1. ครูผูสอนควรนำแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวจิ ัยสราง
ขึ้นไปใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผูเรียน ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะดานไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำใหผูเรียนมีความรูความสามารถดานไวบากรณภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ ดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรูควรเนนผูเรียนเปน
สำคัญ ครูมีหนาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในชวงที่นักเรียนทำกิจกรรม ครูอาจกระตุนใหกำลังใจ ชวยเหลือและ
ใหคำแนะนำใหนักเรียนทำแบบฝกเสริมทักษะอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อสรางพื้นฐานทางดานภาษา
ใหกับนักเรียนเมื่ออยูในระดับชั้นที่สูงขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษไวยากรณภาษาอังกฤษเรื่องอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนได
ฝกทักษะไวยากรณในเรื่องและหัวขอที่หลากหลาย มีกลุมทดลองและกลุมควบคุม เพราะการมีกลุมควบคุม
สามารถทำใหผลวิจัยคลาดเคลื่อนนอย
2. ควรมีการศึกษา คนควา พัฒนารูปแบบการสอนอื่นๆ ที่มีความทันสมัยเหมาะกับสังคมยุคปจจุบัน
ดวยการสอนโดยใชเทคโนโลยีดิจิตัล
3. เพื่อใหการจัดการเรียนรูดำเนินไปดวยความราบรื่น ครูผูสอนควรมีการเตรียมกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหพรอม และสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทำขึ้น
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