




การรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET)  ระดั บ โ รง เรี ยน ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
หนองโกวิทยา พบว่า นักเรียนมีคะแนน
สูงสุด 79 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
48.09 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยนั้นต่่ากว่า
เกณฑ์การประเมินที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติก าหนดไว้ 

ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับต่ า ไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ  การ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยาก จึงส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม 
คือ ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ไม่มีสื่อการสอน 
ท่าให้ผู้เรียนเกิดความเบ่ือหน่าย 
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(ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) 
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1 การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

2 การสอนแบบปกติ 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 
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ปีการศึกษา 2562 

สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 

วันละ 60 นาท ี



วิธีการด่าเนิน 
การวิจัย 







ผลการประเมินความเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

แผนที่ 1 ( 4.81, S.D. = 0.40) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 2 ( 4.75, S.D. = 0.44) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 3 ( 4.77, S.D. = 0.42) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 4 ( 4.79, S.D. = 0.41) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 5 ( 4.65, S.D. = 0.48) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 6 ( 4.77, S.D. = 0.42) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 7 ( 4.73, S.D. = 0.45) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 8 ( 4.68, S.D. = 0.47) ระดับมากที่สุด 
แผนที่ 9 ( 4.60, S.D. = 0.49) ระดับมากที่สุด 

เฉลี่ยแล้วความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน 



ผลการประเมินความเหมาะสมของแผน 
การจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

แผนที่ 1 ( 4.14, S.D. = 0.44) ระดับมาก 
แผนที่ 2 ( 4.13, S.D. = 0.55) ระดับมาก 
แผนที่ 3 ( 4.01, S.D. = 0.45) ระดับมาก 
แผนที่ 4 ( 4.06, S.D. = 0.55) ระดับมาก 
แผนที่ 5 ( 4.08, S.D. = 0.54) ระดับมาก 
แผนที่ 6 ( 4.10, S.D. = 0.55) ระดับมาก 
แผนที่ 7 ( 4.06, S.D. = 0.36) ระดับมาก 
แผนที่ 8 ( 4.04, S.D. = 0.39) ระดับมาก 
แผนที่ 9 ( 4.15, S.D. = 0.36) ระดับมาก 

เฉลี่ยแล้วความเหมาะสม 
ของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ใน 



ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา พบว่า ทั้ง 60 ข้อมี

ความสอดคล้อง 
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 



คัดเลือกให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
น่าทั้ง 60 ข้อไปหาค่าความ

ยากง่าย ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ค่าความยากง่าย (p) 

และได้ค่าอ่านาจจ่าแนก (r)  

มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ่านวน 44 ข้อ  
และไม่ผ่านเกณฑ์จ่านวน 16 ข้อ

หาค่าความเช่ือมั่น KR-20 ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ จ่านวน 30 ข้อ 

มีค่า  มีค่าความเชื่อมั่นสูง









การประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบต่างๆ  
ของแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 9 เล่ม 

     ผลการประเมินความเหมาะสม
องค์ประกอบต่างๆ ของแบบฝึกเสริม
ทักษะ ทั้ง 9 เล่ม ตามความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ จ่านวน 3 ท่าน โดย
แบบฝึกเสริมทักษะทั้งหมดมีความ
เหมาะสมอยู่ใน ระดับมากที่สุด  
มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  













 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มทดลองมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.48 
คะแนน และ 25.78 คะแนน ตามล่าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพบว่า 



 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.80 
คะแนน และ 19.00 คะแนน ตามล่าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและ
หลังเรียน พบว่า 



 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 25.78 ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการสอนแบบปกติที่มีคะแนนเฉลี่ย 19.00 โดยการทดสอบค่า (t-test) พบว่า
ค่า t มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 



1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Adjective กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.96/82.22 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้

 อรุณี บุญสูง (2557) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาการ
จ่าแนกค่านาม เอกพจน์ และพหูพจน์ในภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนที่เรียนรู้จากการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะเร่ืองการ
จ่าแนกค่านามเอกพจน์ และพหูพจน์ มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนแบบปกติตามสมติฐานที่ก่าหนดไว้ เพราะการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเป็นการ
เรียนที่นักเรียนสามารถมองเห็นรูปภาพ จนสามารถจ่าแนกค่านาม เป็นนามเอกพจน์
และนามพหูพจน์ได้  



2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง Adjective ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ย 25.78 ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติที่มีคะแนนเฉลี่ย 
19.00 โดยการทดสอบค่า (t-test) พบว่าค่า t มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า นักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอน
แบบปกติ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ
สามารถท่าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

 สุพรรณษา แก้วพริ้ง (2561) ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
เรื่อง Part of speech ส่าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย
ปรากฏว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ การสอนโดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



 1. ครูผู้สอนควรบันทึกปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบในการทดลอง 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อน่ามาปรับปรุงและพัฒนาในล่าดับต่อไป 

 2. ครูผู้สอนควรช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนโดย การให้
ค่าแนะน่าอย่างใกล้ชิด 

 3. ควรฝึกฝนให้นักเรียนท่าแบบฝึกเสริมทักษะอย่างสม่่าเสมอ
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านภาษาให้กับนักเรียนเมื่ออยู่ใน
ระดับช้ันที่สูงข้ึนต่อไป 



 1. ควรพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษในเนื้อหาอื่นๆ 
และในระดับช้ันอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

 2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
ฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
เมื่อได้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 




