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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะกับการสอนปกติ 

 
A study of learning achievement in English for primary 5  

 by using skill exercise with tradtional teaching 

การค้นคว้าอิสระ นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง 



ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
จากการประกันคุณภาพการศึกษา(Self Assessment 
Report:SAR) โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าปัญหา
ทางด้านการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษต่ าในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ต 1.1 ป5/4 บอกใจความส าคัญและตอบ

ค าถามจากเรื่องที่ฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆ
หรือเรื่องสั้นๆ  

จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้สร้างนวัตกรรมแบบฝึก
เสริมทักษะทบทวนเนื้อหาเรื่อง wh-questions สิ่งที่
นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วในจากบทเรียนท าให้เข้าใจ

ยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกทักษะ แก้ไขแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ต่ า  
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จุดมุ่งหมาย 
  
   
  

 

 4.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 

 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Wh-Questions ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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สมมุติฐานการวิจยั 

1. 

• แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Wh-Questions ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. 

• ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุม่ทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. 

 
• ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอบเขตการวิจยั 
 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลอู่
ตะเภา อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 นักเรียน
จ านวน 5 ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จ านวน 28 
คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 30 คน                               
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/3 จ านวน 30 คน                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  จ านวน 30  คน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 28 คน  
รวมเป็นนักเรียนทั้งสิ้น 146 คน  
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กลุ่มตวัอยา่ง(ต่อ) 

ห้องที่หา
ประสิทธิภาพ  
นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 

  กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุม่อย่างง่าย Simple Random Sampling 

กลุ่มควบคุม 
นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5/2  
 
 
 

 
 
 

กลุ่มทดลอง  
นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5/1  
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง 
Wh-Questions  จ านวน 10 

แผน 10 ชั่วโมง 
 
 
 
 

 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเรื่อง Wh-
Questions 1 ฉบับเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
40 ข้อ 
 
 
 

 

3.แบบฝึกเสริมทักษะมีจ านวน 10 เล่ม ประกอบด้วย 

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 1   เรื่อง What (Name,occupations)                                                                                                                   
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 2  เรื่อง What (Nationality, things)                                                                                 
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 3 เรื่อง What  (Time,like, e-
mail,telephone                                                                              
number, day,date,and month)                                                                                                                                                              
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 4 เรื่อง Where                                                                                                                                     
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 5 เรื่อง  When                                                                                                                                       
\แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 6 เรื่อง Why                                                                                                             
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 7 เรื่อง Who                                                                                                                        
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 8  เรื่อง How                                                                                                               
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 9 เรื่อง How many                                                                                                        
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 10  เรื่อง How much  
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ 

• การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ   เร่ือง Wh-Questions 

• การสอนปกติ 

 

ตวัแปรตาม 

 

• ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง Wh-
Questions 
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เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยั 

เนื้อหาท่ีใช้วิจัยในครั้งนี้  
คือ เนื้อหาในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  อ 15105 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
โครงสร้างประโยค 
 Wh-Questions 

1.เรื่อง 
What 

(Name,occu
pations)  

2.เรื่อง What 
(Nationality, 

things) 

3.เร่ือง What  (Time,like, 
e-mail,telephone 

number, day,date,and 
month)  

4.เรื่อง 
Where  

5.เรื่อง  
When  

6 เรื่อง 

 Why                                                                                                       

  7.เรื่อง 
Who                                                                                                                                 

8. เรื่อง 

 How                                                                                                                             

9.เรื่อง 

 How many                                                                                                                         

10.เร่ือง 

 How much  
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ระยะเวลาในการทดลอง 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล                                         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้

ระยะเวลา   10 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง                                     
รวม10 ชั่วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.แบบฝึกเสริมทักษะคือ เอกสารที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรื่อง Wh-QuestionS ฝึกใช้รูปแบบ
โครงสร้างประโยคค าถามและค าตอบโดยการเล่นเกมเติมค าหรือเขียนตอบจากโครงสร้าง
ประโยคเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นและน่าสนใจ  โดยเฉพาะเจาะจงใคร ท าอะไร ที่
ไหน อย่างไร ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะมีจ านวน 10 เล่มประกอบด้วย 

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 1   เรื่อง What (Name,occupations)                                                                                                                   
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 2  เรื่อง What (Nationality, things)                                                                                 
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 3 เรื่อง What  (Time,like, e-mail,telephone number, 
day,date,and month)                                                                                                                                                              
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 4 เรื่อง Where                                                                                                                                     
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 5 เรื่อง  When                                                                                                                                       
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 6 เรื่อง Why                                                                                                      
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 7 เรื่อง Who                                                                                                                        
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 8  เรื่อง How                                                                                                               
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มท่ี 9 เรื่อง How many                                                                                                        
แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 10  เรื่อง How much  นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง การค้นคว้าอิสระ 



นิยามศัพท์เฉพาะ(ต่อ) 

2.การสอนแบบปกติคือ วิธีการสอนแบบปกติที่
ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยครูเป็นผู้
เตรียม เรื่อง Wh-Questions ฝึกใช้รูปแบบ
โครงสร้างประโยคค าถามและค าตอบ ที่จะสอน
จากแหล่งการ เรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว ถ่ายทอดให้
นักเรียนด้วยการบรรยาย ด้วยการบอก การใช้
สื่อประกอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
และน่าสนใจ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของ
นักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง Wh-Questions ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
จ านวน 40 ข้อ 
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4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง แบบฝึกเสริมทักษะสาระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เกิด การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้คือ 80/80 โดยมีความหมาย                                                                                                                                 
ดังนี ้80 ตัวแรก เป็นคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้น
ไป  80 ตัวหลัง เป็นคะแนนที่ได้จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียน 
จ านวน 40 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ(ต่อ) 
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วิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550,  น. 53) ได้สรุปความส าคัญของแบบฝึกทักษะว่า
แบบฝึกทักษะมีความส าคัญต่อผู้ เรียนไม่น้อย ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึน้ ชัดเจนขึน้ กว้างขวางขึน้ท าให้การสอนของครูและการเรียนของ
นักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

       วีระ  ไทยพานชิ  (2528 : 11)  ได้อธิบายว่า  แบบฝึกเสริมทักษะท าให้เกิดการเรียนรู้
จากการกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนมีจุดประสงค์แน่นอน  ท าให้สามารถรู้
และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี  จนน าไปใช้ในสถานการณ์เช่นเดียวกันได้ 
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สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547, หน้า 42) 
กล่าวถึงส่วน ประกอบส าคัญของแบบฝึก มี ดังนี้  
1.คูมื่อการใช้แบบฝึกเป็นเอกสารส าคญั
ประกอบการใช้แบบฝึกวา่ใช้เพ่ืออะไร และมี
วิธีการใช้อยา่งไร ซึง่ประกอบด้วย   
   (1.1) สว่นประกอบของแบบฝึก ระบวุา่ แบบ
ฝึกชดุนีมี้ก่ี อะไรบ้าง และ สว่นประกอบอื่น ๆ 
เช่น แบบทดสอบ หรือแบบบนัทกึผลการ
ประเมิน  
   (1.2) สิ่งท่ีครูหรือนกัเรียนต้องเตรียมลว่งหน้า
ก่อนเรียน 
    (1.3) จดุประสงค์ในการใช้แบบฝึก  
    (1.4) ขัน้ตอนการใช้แบบฝึก   
     (1.5) เฉลยแบบฝึก  
  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
(2) แบบฝึกควรประกอบด้วย  
   (2.1) ชื่อชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย  
   (2.2) จุดประสงค์  
    (2.3) ค าสั่ง 
    (2.4) ตัวอย่าง  
    (2.5) ชุดฝึก  
    (2.6) ภาพประกอบ 
    (2.7) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
     (2.8) แบบประเมินบันทึกผลการใช้  
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วธีิการด าเนินการวิจยั 
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1.ท าการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test)โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง 
Wh-Questions นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/1จ านวน 
28 คนจ านวน 40  ข้อสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก 

2.ทดลองใช้แบบฝึก
เสริมทกัษะวิชา
ภาษาองักฤษเร่ือง Wh-
Questionsกบักลุม่
ตวัอยา่ง นกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 5/1
จ านวน 28 คนจ านวน 
10 เลม่ 

 
 

ประกอบด้วย 

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 1   เรื่อง What (Name,occupations)                                                                                                                   

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 2  เรื่อง What (Nationality, things)                                                                               

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 3 เรื่อง What  (Time,like, e-
mail,telephone number,                     day,date,and 
month)                                                                                                               

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 4 เรื่อง Where 

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 5 เรื่อง  When                                                                                                                                       

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 6 เรื่อง Why                                                                                                    

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 7 เรื่อง Who                                                                                                                        

 แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 8  เรื่อง How                                                                                                            

  แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 9 เรื่อง How many                                                                                                         

แบบฝึกเสริมทักษะเล่มที่ 10  เรื่อง How much 

 

 



วธีิด าเนินการวิจยั (ต่อ) 

3.หลงัสิน้สดุการทดลองผู้วิจยัท าการทดสอบหลงัเรียน                                
(Post-test)โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชดุ
เดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 28 คน ข้อสอบปรนยั 

4 ตวัเลือก จ านวน 40  ข้อ  
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ผลการวจิยั 
ตารางที่ 1 การหาประสทิธิภาพของแบบฝึกเสริมทกัษะวิชาภาษาองักฤษ เร่ือง Wh-Questions 

 

 

 

 

 

 

การทดลอง จ านวนนักเรียน คะแนนระหว่างเรียน 100 คะแนนผลสัมฤทธิ์100 ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ E1 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ E2 

รายบุคคล 3 78.67 78.67 80.00 80.00 78.67/80.00 

กลุ่มย่อย 9 80.33 80.33 81.44 81.44 80.33/81.44 

ภาคสนาม 30 80.13 80.13 81.37 81.37 80.13/81.37 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Wh-Questions ตามล าดับ
ขั้นตอนทั้ง 3 ขั้นตอน  
ขั้นที่ 1(รายบุคคล)โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 78.67 / 80.00 
 ขั้นที2่(กลุ่มย่อย) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.33/81.44  
 ขั้นที3่(ภาคสนาม) โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.13/81.37 แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Wh-Questions มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80  นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง 

การค้นคว้าอิสระ 



จากตารางที2่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ                                        
นักเรียนกลุ่มทดลอง  พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.04 หลังเรียนมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 32.32 
เมื่อเปรียบเทยีบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 13.28 คะแนน  

ดังน้ันจากการทดสอบสถิติค่า T พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

ผลการวิจัย 

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า t Sig 
ก่อนเรียน 28 19.04 1.75 

-21.53* .000 
หลังเรียน 28 32.32 3.13 

ตารางที่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนกลุ่มทดลอง  

นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การค้นคว้าอิสระ 



ผลการวิจัย 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า t Sig 
ก่อนเรียน 30 18.73 1.96 

-15.91* .000 
หลังเรียน 30 28.37 2.60 

  
จากตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรยีนกลุม่ควบคุม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 18.73
หลังเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.37 เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความ
แตกต่างกันเท่ากับ 9.64 คะแนน 

 ดังนั้นจากการทดสอบสถิติค่า T พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนของนกัเรยีน
กลุ่มควบคุม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรยีนของนักเรียนกลุ่มควบคมุ 
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จากตารางที่ 4 พบว่า การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 32.32 คะแนน และ 28.37 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
หลังเรียนมีความแตกต่างกันเท่ากับ3.95 คะแนน 
ดังนั้นจากการทดสอบค่าT พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                                                                                              

ผลการวิจัย(ต่อ) 

นักเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า t Sig 

กลุ่มทดลอง 28 32.32 3.19 
5.23* .000 

กลุ่มควบคุม 30 28.37 2.60 
  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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สรุปผลการวิจยั 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสรมิทักษะเรื่อง Wh-Questions ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะมี
ประสิทธิภาพกระบวนการเทา่กับ 80.13 และประสิทธิผลของผลลพัธ์เทา่กับ 81.37 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะส าหรบันักเรียนชั้นประถมศกึษา
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 80/80 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ทดลองโดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะเรื่อง Wh-Questions ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลงัเรียนมีเกณฑ์สงูกว่าผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียน 

3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุม่ควบคุมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลงัเรียนมีเกณฑส์ูงกว่าผลสมัฤทธิก์่อนเรียน  

 

4.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 5  พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนกลุ่มทดลองมคี่าเฉลี่ย 32.32 มีเกณฑ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม่
ควบคุม มีค่าเฉลี่ย 28.37 โดยการทดสอบกับค่า   (t-test) ) พบว่าค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสงูกว่าการสอนแบบปกติ 

 

การค้นคว้าอิสระ นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง 



อภิปรายผลการวิจยั 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Wh-Questions ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 
80.13 และประสิทธิผลของผลลัพธ์เท่ากับ 81.37 แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง 
Wh-Questions ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีเกณฑ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ครูผู้สอนควรบนัทกึปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง เปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาใน
ล าดบัตอ่ไป 

ครูผู้สอนควรช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนโดย การให้ค าแนะน าอธิบายเพิ่มเติม 

ควรฝึกฝนให้นกัเรียนท าแบบฝึกเสริมทกัษะและฝึกการแต่งโครงสร้างประโยค Wh-
Questions อย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือสร้างพืน้ฐานทางด้านภาษาให้กบั
นกัเรียนเม่ืออยู่ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

1. 

2. 

3. 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะภาษาองักฤษเพ่ิม
รูปภาพสีสนัสวยงามสะสดุตา เพ่ือให้นกัเรียนเกิด
ความสนใจและฝึกแตง่ประโยคWh-Questions 
พืน้ฐานทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษที่หลากหลาย 

2. ควรมีการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
เสริมทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Wh-Questions ชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 เพ่ือประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนวา่มี
ความพงึพอใจมากน้อยเพียงใด เมื่อได้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม

ทกัษะ 

นางสาวกานต์พิชชา  ดาทอง การค้นคว้าอิสระ 




