
 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ 
 

Comparison of academic achievement English subject of Primary 6 

students by using skill development exercises with traditional teaching. 

โดย นางสาววารุณี เตชะ นักศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

การค้นคว้าอิสระ 



                   ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

ปัจจุบันประเทศไทยให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษมาก
ขึ้นเพราะภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศจน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณต์่างๆ ได้แสวงหาความรู้ 
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 



                ความเป็นมาและสภาพปัญหา (ต่อ) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครู
จ าเป็นต้องมีเทคนิคและสื่อการสอนที่
หลากหลายเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
และเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี คือ แบบฝึกเสริม
ทักษะ 

สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ)์ ส านักงานเขตทุ่ง
ครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่านักเรียนยัง
ขาดทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ด้าน
ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเมื่อปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อย
ละ 38.71  ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนต้ังไว้
ร้อยละ 70 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



สมมุติฐานของการวิจัย 

1. แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มควบคุมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ขอบเขตการวิจัย 

   

1. ประชากร 

• นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสาย
อนุสรณ)์ ส านักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่  2 ปีการศึกษา  2562  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 209 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

• นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/4  จ านวน 35 คน
เป็นกลุ่มทดลอง  

• นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/5 จ านวน 36 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม 

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 และ 6/3 เป็นกลุ่ม
ที่ใช้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ 



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

        
       1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Present Simple Tense  
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
            2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
  3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง Present Simple Tense 
                ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          
             4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
             เรื่อง Present Simple Tense จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก     
             จ านวน 30 ข้อ 



วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

      แบบฝึกเสริมทักษะ  
เรื่อง Present Simple Tense 

น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 

วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด  

ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 

สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ  

น าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 



วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย(ต่อ) 

แผนการจัดการเรียนรู ้

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด วิธสีอน 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน น าแผนที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 



วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย (ต่อ) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม. 1/2 ที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว 
เพื่อหาค่าความยาก ง่าย 

น าแบบทดสอบที่เลือกไว้ไปหาความเชื่อมั่น (KR-20) 
กับนักเรียนชั้น ม. 1/3  

น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่า IOC  



ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

• การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

•การสอนแบบปกต ิตัวแปรต้น 

• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ตัวแปรตาม 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple 
Tense ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 



ผลการตรวจสอบ 

แบบฝึกเสริมทักษะ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื่อง Present Simple Tense พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของแบบ
ฝึกเสริมทักษะทุกเล่มอยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 
4.63, SD = 0.02)  เมื่อพิจารณาแต่ละเล่มพบว่า ทุก
เล่มมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 



ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง Present Simple Tense พบว่า 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติทุกแผนอยูใ่นระดับ 
มากที่สุด (x= 4.88, SD = 0.08)  เมื่อพิจารณาแต่ละ
แผนพบว่า ทุกแผนมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 



ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 

แผนการจัดการเรียนรูค้วบคู่กับแบบฝึกเสริมทักษะ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ควบคู่กับแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Present 
Simple Tense พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับ
แบบฝึกเสริมทักษะทุกแผนอยู่ในระดับ มากที่สุด (x= 
4.64, SD = 0.17)  เมื่อพิจารณาแต่ละแผนพบว่า ทุก
แผนมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 



ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน  

การตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบทดสอบ พบว่าทั้ง 49 ข้อมีความ
สอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป 

น า 49 ข้อที่ผ่านเกณฑ์ไปหาค่าความยากง่าย
ต่อไป 



ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 

ค่าความยากง่าย (p)  
และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

ค่าความยากง่าย ( p ) ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของ
แบบทดสอบ แบบทดสอบมีจ านวนทั้งหมด  49 ข้อ 
มีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 45 ข้อ  

คัดเลือกให้ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดจ านวน 30 ข้อ 

หาค่าความเชื่อมั่น KR-20  



ผลการตรวจสอบ (ต่อ) 

หาความเชื่อมั่น (Reliability)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

วิเคราะห์ข้อสอบการหาความเช่ือมั่น KR-20 
ของข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present 
Simple Tense นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบฉบับนี้มีค่า 
0.98 มีค่าความเชื่อมั่นสูง  



วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  
• ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เรื่อง Present Simple Tense 

2.  

• ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลองโดยใช้เน้ือหาเรื่อง Present Simple 
Tense โดยมีขั้นตอนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน 2) ขั้นด าเนินการสอน 3) ขั้นสรุป 

3. 
• ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 โดยใช้ระยะเวลา 6  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง  



ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Present Simple Tense 

แบบรายบุคคลมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ  
77.78/78.52 

แบบกลุ่มย่อยมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ  
79.80/80.12 

แบบภาคสนามมี 
ประสิทธิภาพเท่ากับ  
80.25/80.33 

สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 
Present Simple Tense มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตั้ง
ไว้ 80/80 



ผลการวิจัย (ต่อ) 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มทดลองส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะระหว่างก่อนเรียนหลังเรียน พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมี (𝑿  = 16.03, S.D. = 3.29) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี (𝑿  = 21.11, S.D. 
= 3.61) การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า t-test = -10.865 ค่า sig 

= .000 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง Present Simple Tense ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ผลการวิจัย (ต่อ)  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน

เรียนมี (𝑿  = 13.36, S.D. = 4.62) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนมี (𝑿  = 16.94, S.D. = 4.07) การเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า t-test = -10.159 ค่า sig = .000 แสดงว่า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ผลการวิจัย (ต่อ)  

ตารางที่ 4  
 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

ทดลองมี (𝑿  = 21.11, S.D. = 3.61) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มควบคุมมี (𝑿  = 16.94, S.D. = 4.07) การ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่า t-test = 4.557 ค่า sig = .000 แสดง

ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 



สรุปผลการวิจัย 

 

 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Present Simple 
Tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.25/80.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลังเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง Present 
Simple Tense ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25/80.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

ด้านการหา
ประสิทธิภาพของ

แบบฝึกเสริม
ทักษะ 

อภิปรายผลการวิจัย 

เนื่องมาจากผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะที่มีองค์ประกอบหลากหลาย ได้แก่ การออกแบบ
นวัตกรรม เน้ือหา ภาษา มีรูปภาพการ์ตูน สีสันสวยงาม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยส่งเสริมทักษะใน
การเรียนภาษาอังกฤษ ดึงดูดความสนใจ ท าให้เนื้อหาของบทเรียนมีความน่าสนใจ ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ ตลอดจนค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้เช่ียวชาญและนักเรียน 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับ
การสอนแบบปกติ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้าน
ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 



อภิปรายผลการวิจัย (ต่อ) 

มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.00/84.75 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ 80/80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

งานวิจัยของ สุพรรษา แก้วพริ้ง (2561) ได้ท าการวิจัยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Part 
of speech ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเด
ชา (สิงห์ สิงหเสน)ี ๔ โดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกต ิ

สอดคล้องกับ 



ข้อเสนอแนะ 

 

 

   ข้อเสนอแนะ 

  ในการน าไปใช้ 

1. ควรออกแบบองค์ประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะให้มีความหลากหลายและ
มีความเหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน และควรค านึงถึงความ
ต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. การใช้สีควรค านึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนใน
แต่ละวัย 

3. การด าเนินเรื่องควรปรับให้มีความเหมาะสม ใช้ภาษาเข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน เน้นให้นักเรียนเข้าใจเรื่องยากให้ง่ายขึ้น 



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)  

          ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ในด้านวัตถุประสงค์ของการวิจัยนอกจากจะสร้างแบบฝึกเสริมทักษะขึ้นมาเพื่อ
หาประสิทธิภาพ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแล้ว 
สามารถที่จะเพิ่มเติมการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะด้วย 

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เช่น การสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน หรือการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น 



                        การค้นคว้าอิสระ 

นางสาววารุณ ีเตชะ 

ขอบคุณค่ะ 


