
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
โรงเรียนบ้านพฒันา 2 โดยใช้ แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations 

A study of learning achievement in English for grade 4 at Banphattana2 School 
by using skill exercise 

นางสาวอกนิษฐ ์รามศรี*  
 

 บทคดัย่อ  
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึก

ทกัษะ เร่ือง Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ใหมี้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วชิาภาษาองักฤษ  
เร่ือง  Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน                     
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนบา้นพฒันา  2 อ าเภอบา้นตาขนุ  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธ านี เขต 2     
ภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561 จ านวน 22 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) ด าเนินการทดลองสอน  10 ชัว่โมง  เคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูล
ประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้  จานวน  5 แผน 10 ชัว่โมง  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  Occupations แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  เร่ือง  
Occupations สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
ค่า t-test 

ผลการวจิยั พบวา่  

1. แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ส าหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ของนกัเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

ค าส าคญั : แบบฝึกทกัษะ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  

ABSTACT 

The purposes of this research were: (1) to develop and study the efficiency               

of the skill exercises on occupations for grade 4 to meet  the criteria set at 80/80            

(2) to compare the student learning achievement before and after using the skill 

exercise on occupations for grade 4. The simples were 22 in grade 4 students at 

Banpattana 2 school in the first semester of academic year 2018 under Suratthani 

Primary Education Service Area Office 2 in Bantakhun District, Suratthani Province, 

selected by simple random sampling. The research instruments were: 1) 5 lesson plans 

on occupations 2) achievement test and 3) 4 English skill exercises on Occupations. 

The collated data were analyzed by using percentages, mean, and standard deviation, 

and dependent Sample t-test. The findings were as follows: 

1. The efficiency of skill exercises on occupations for grade 4 was higher than 

the criterion set at 80/80. 

2. The learning achievement of the students, posttest mean score was higher 

than the pretest mean score with statistically significant difference at .05 level. 

บทน า 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 มาตรา 22 ไดก้ล่าวถึงการจดั

การศึกษาวา่  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองได ้และถือไดว้า่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัย ภา พ (ส านกังาน

คณะกรรมการการประถมศึกษา.2542 : 12) 
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หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ
กล่าววา่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาต่างประเทศ สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารเม่ือเกิดสถานการณ์
ต่างๆ ใชใ้นการประกอบอาชีพ คน้ควา้หาความรู้ อีกทั้งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองราวและ
วฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก สาระส าคญัของภาษาต่างประเทศมีดงัน้ี 
ภาษาและวฒันธรรม ภาษากบัความสัมพนัธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร และภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก ซ่ึงเนน้คุณภาพของนกัเรี ยนเป็น
ส าคญัเม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร ฟัง พดู อ่าน เขียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หนา้ 221-225) ทกัษะดา้นไวยากรณ์นบัเป็นอีกทกัษะท่ีมี
ความส าคญักบัผูเ้รียน 

เน่ืองดว้ยหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ดงักล่าวมี
ความสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงนโยบายการจดั
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
ซ่ึงครูเป็นผูเ้ตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนไม่ไดเ้ป็นผูส้อน ขณะท่ีผูเ้รียน
ก าลงัฝึกใชภ้าษานั้น ครูผูส้อนจะ เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกในท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียน กิจกรรมท่ีผูเ้รียนท านั้นจะเนน้เร่ืองการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร การจดักิจกรรม
ลกัษณะน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูเ้รียนในการใชภ้าษาองักฤษมากท่ีสุด นอกจากน้ีครู
ยงัมีบทบาทเป็นผูช่้วยกระตุน้ ดึงดูดความสนใจของผูเ้รีย นในการท ากิจกรรม
ภาษาองักฤษ พยายามใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมดว้ยตนเอง (พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต,์2558) 

ปัจจุบนัน้ีการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการติดต่อส่ือสารสามารถใชใ้นการศึกษา การคน้ควา้หาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ และการป ระกอบอาชีพในชีวติประจ าวนั ตลอดจนเป็นการพฒันา
ศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (กรมวชิาการ ส านกังานทดสอบ . 2546 : 
1) 

ประเทศไทยมีประชากรท่ีใชภ้าษาองักฤษไดน้บัวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์นอ้ยมากเม่ือ
เทียบกบัประชากรทั้งหมด ซ่ึงมีปัญหามาจากหลากหลายสาเหตุ โดยจะเห็นไ ดว้า่ผูท่ี้ไม่มี
ความพร้อมในการใชภ้าษาองักฤษเป็นกลุ่มคนท่ีขาดโอกาสและทกัษะในการเรียนรู้
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ตั้งแต่ในช่วงระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา ส่งผลใหไ้ม่กลา้ท่ีจะใชภ้าษาองักฤษหรือ
อาจจะใชภ้าษาองักฤษแบบไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ ดงันั้นการจะแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีตอ้ง
มีการไดรั้บการปรับเปล่ียนตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของระบบการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ี
ดีต่อทกัษะทางดา้นภาษาซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเช่ือมโยงกบัโลกภายนอกในการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อน าไปสู่การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีคุณภาพ (มณีรัตน ์สุกโชติ
รัตน.์2549:19) 
 การจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แมว้า่ในทุกโรงเรียนจะ
เห็นความส าคญัในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาพุทธศกัราช 2551 แต่อยา่งไรกต็ามผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติในภาพรวมคะแนนรายวชิาภาษาองักฤษยงัไม่ถึงร้อยละ 50 ไดเ้พียงร้อยละ 
30.45 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) 
           นอกจากน้ีผลการทดสอบระดบัชาติรายวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นพฒันา 2 จ านวน 18 คน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 26.69 ซ่ึง

ผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 และยงัมีผลคะแนนต ่ากวา่ค่าเฉล่ียระดบัประเทศ (สถาบนั

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  

แบบฝึกทกัษะนบัวา่เป็นนวตักรรมหน่ึงท่ีสามารถน ามาเป็นตวัช่วยในการเรียนรู้
ของผูเ้รียน เป็นนวตักรรมท่ีแฝงไปดว้ยกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
แบบฝึกฝนและสามารถวเิ คราะห์ไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอน ท าใหกิ้จกรรมการเรียนการสอน
ในทกัษะต่างๆทางภาษาองักฤษมีประสบความส าเร็จก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผูเ้รียนเกิดทกัษะทางการเรียนไวยากรณ์พร้อมท่ีจะเช่ือมโยงไปยงัทกัษะของการฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นผูว้จิยัจึ งมีความสนใจท่ีจะพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะภาษาองักฤษเร่ือง 
Occupations ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเป็นนวตักรรมในการแกปั้ญหา
การใช ้ Occupations อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจใหน้กัเรียนเห็น
ความส าคญัของภาษาองักฤษ และประโยชนข์องการใชแ้บบฝึกทั กษะภาษาองักฤษ 
ก่อใหเ้กิดความแม่นย  าในการใชภ้าษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง Occupations ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกทกัษะ 

สมมติฐานการวจิัย 

ผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัคร้ังน้ี ไวด้งัน้ี 

1. แบบฝึกทกัษะวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน 

ขอบเขตของการวจิัย 

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นพฒันา 

2 อ าเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุ

ราษฎร์ธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนบา้นพฒันา 2 อ าเภอ

บา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
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* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา  

            1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดย้ดึมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เน้ือหา

เร่ือง Occupations ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แบ่งออกเป็นหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

เร่ืองท่ี 1 Occupations 

เร่ืองท่ี 2 What work do you do? 

เร่ืองท่ี 3 Where do you work? 

เร่ืองท่ี 4 What do you want to be? 

4. ระยะเวลาในการท าวจิัย 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัและด าเนินการทดลองคือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 ใชเ้วลาสอนจ านวน 10 ชัว่โมง 

การด าเนินการวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้  าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี   
 1.  ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ   เร่ือง  Occupations ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  น าแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  เร่ือง  Occupations ไป
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* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

ทดลองท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนท่ี  1                 
ปีการศึกษา  2561  จ านวน  22 คน   
 2. ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะภาษาองักฤษ  เร่ือง  Occupations   
 3. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ  เร่ือง  
Occupations  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  จ านวน  4  เร่ือง รวม 10 ชัว่โมง 
 4. ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Post-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและผา่นการวเิคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแลว้  
จ  านวน  26 ขอ้  
 5. น าขอ้ท่ีไดจ้ากการวจิยัไปท าการตรวจวเิคราะห์มูลทางสถิติเพื่อสรุปผลต่อไป 

ผลการวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นพฒันา 2 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษ การวจิยัเล่มน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล

ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง 

Occupations ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง 

Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง 

Occupations ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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 หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดน้ าแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ไปใชก้บั

กลุ่มตวัอยา่งโดยด าเนินการหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4/1 กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/2 จ านวน 42 คน โดยเกบ็คะแนนระหวา่งเรียนดว้ย

แบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations และทดสอบหลงัเรียน เพื่อหาค่าเฉล่ียและ

ค่าร้อยละ ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

การทดลอง จ านวนนกัเรียน       

        (คน) 

คะแนนระหวา่งเรียน 

(40 คะแนน) 

แบบทดสอบหลงัเรียน 

(40 คะแนน) 

 

ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ() ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  

รายบุคคล 3       31.00    77.50     20.33      78.21       77.50/78.21 

กลุ่มยอ่ย 9       31.67   79.17     21.00      80.77       79.17/80.77 

ภาคสนาม           30       32.37   80.92     21.27      81.79       80.92/81.79 

จากตารางท่ี  2  สรุปผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  4 เร่ือง Occupations ตามล าดบัขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝึกทกัษะภาษาองักฤษ ทั้ง 3 ขั้นตอน พบวา่ การหาประสิทธิภาพขั้นตอนท่ี 1 (แบบ

รายบุคคล) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.50/78.21 ขั้นท่ี 2 (แบบกลุ่มยอ่ย ) มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 79.17/80.77 ขั้นท่ี 3 (แบบภาคสนาม) มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.92/81.79 
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ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง 

Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ไดผ้ลการ

วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั

เรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดย

ใชแ้บบฝึกทกัษะภาษาองักฤษเร่ือง Occupations 

 N 𝒙  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 22 10.05 2.171 -17.904 .000 

หลงัเรียน 22 21.00 2.563   

*p  <  0.05 
 จากตารางท่ี  3  พบวา่  คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ภาษาองักฤษ เร่ือง Occupations หลงัเรียน ( x ̄ = 21.00, S.D.=2.563) สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ก่อนเรียน ( x ̄ = 10.05, S.D.=2.171)  เม่ือตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน
และหลงัเรียนดว้ยวธีิการทดสอบค่า  t  พบวา่ค่าสถิติ t เท่ากบั -17.904 แสดงวา่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการวจิยัเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง 

Occupations ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นพฒันา 2 โดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง Occupations ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ผูว้จิยั ได้

ตั้งสมมติฐาน 80/80 ผลปรากฏวา่ แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพรายบุคคล 77.50/78.21

แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพรายกลุ่มยอ่ย 79.17/80.77 แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพ
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ภาคสนาม 80.91/81.79 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด อาจเน่ืองมาจากมีการพฒันาแบบฝึก

ทกัษะ โดยเน้ือหาภายในเล่ม ประกอบดว้ ย ค าแนะน าส าหรับครู ค  าแนะน าส าหรับ

นกัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เน้ือหาพร้อมตวัอยา่ง แบบฝึกหดัทา้ย

เล่ม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะวชิา

ภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระ ดบั .05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเพราะแบบฝึกทกัษะมีการพฒันาข้ึนโดยเน้ือหาภายใน

เล่ม ประกอบดว้ย ค  าแนะน าส าหรับครู ค  าแนะน าส าหรับนกัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ เน้ือหาพร้อมตวัอยา่ง แบบฝึกหดัทา้ยเล่ม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

    1.1 ครูผูส้อนควรมีการน าแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจาก

แบบฝึกทกัษะช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนซ ้ าๆเกิดทกัษะการเรียนรู้ อีกทั้งยงัมีภาพประกอบ

ดึงดูดความสนใจแก่นกัเรียนและสามารถตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียนไดเ้ป็น

อยา่งดี 

    1.2 สถานศึกษาควรมีการพฒันาครูใหมี้ความรู้ในการสร้างแบบฝึกทกัษะ เพราะหาก

ครูผูส้อนใชว้ธีิการสอนแบบเดิมๆอาจท าใหน้กัเรียนเบ่ือหน่าย 

    1.3 ครูผูส้อนควรลดหนา้ท่ีของตนเองเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา หรือค าแนะน าแก่นกัเรียน 

เนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    1.4 ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะครูควรมีการเตรียมความพร้อมโดยมีการศึกษาเน้ือหา

รายละเอียดภายในแบบฝึกทกัษะ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย ต่อเน่ือง 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 

     2.1 ควรมีการสร้างแบบฝึกทกัษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เน่ืองจากการท าวจิยั

และการท าการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ แบบฝึกทกัษะสามารถน าไปใชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนไดใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และแบบฝึกทกัษะจดัเป็นส่ือท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

     2.2 ควรท าวจิยัท่ีมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งผูเ้รียนสองกลุ่ม 

โดยมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพราะการมีกลุ่มควบคุมสามารถท าใหผ้ลวจิยั

คลาดเคล่ือนนอ้ย 
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