
บทคัดยอ 
 
 การวิจยัในชัน้เรียนเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนพิเศษ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 4 คน ที่มีพื้นฐานดานทักษะ
การเรียนรูภาษาอังกฤษออนมาก  มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาทักษะดานการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียน 
เสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนใหสามารถจดจํา อานออกและเขียนได สามารถคิดและทํางานไดดวย
ตนเอง จนสามารถเรียนตามทันเพื่อน ๆ ในชัน้เรียนได ผูวิจยัไดแสวงหาเทคนิควธีิการเรียนการสอนที่จะ
ทําใหนกัเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว โดยการใชวธีิการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงไดแก การสอนโดยใช
รูปภาพ การสอนโดยวิธีทองจํา การสอนโดยใชประสบการณจริง การสอนโดยวิธีเนนย้ํา การสอนโดยวิธี
ทบทวน และการสอนโดยใชเกมและเพลง การเรียนการสอนที่ใชวิธีที่หลากหลายจะทําใหนกัเรียนที่มี
พัฒนาการการเรียนรูที่ชากวาปกติ สามารถเรียนรูไดเร็วข้ึน เขาใจงายยิ่งขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 
   จากการเปรยีบเทียบคะแนนภาคเรียนที่ 1 และภาคเรยีนที่ 2       แสดงใหเห็นวานกัเรียนมีผลการ
เรียนที่ดีขึ้น โดยดจูากคาเฉลี่ยมาตรฐานภาคเรียนที่ 1 (32.75%)     และภาคเรยีนที่ 2 (55%)  จะเห็นวา
คาเฉลี่ยภาคเรยีนที่ 2 เพิม่ขึ้นจากเดิม     การเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลายสามารถชวยให
นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น จนสามารถเรียนตามทันเพือ่น ๆ ในชั้นเรยีนได 
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คํานํา 
 

 รายงานการวิจยัในชัน้เรียนเร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนพิเศษ โดยใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 4 คน ที่มี
พื้นฐานดานทกัษะการเรียนรูภาษาอังกฤษออนมาก  เปนการวิจัยเกีย่วกับพฒันาการดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษของนักเรียน   จากประสบการณการสอนนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา สําหรับผูเรียนที่มี
พัฒนาการดานการเรียนรูชากวาเพื่อนในวยัเดยีวกันนัน้ ครูผูสอนจะตองใสใจผูเรียนอยางมาก และมีความ
อดทนตอการเรียนรูของนักเรียนที่มีพัฒนาการแบบคอยเปนคอยไปอยางชา ๆ หรือบางครั้งก็ตองกลับมา
เร่ิมตนใหมกับสิ่งที่เรียนไปแลว ผูวิจัยจึงคิดหาวิธีที่จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรูที่เร็วขึ้น 
และงายขึน้สําหรับผูเรียน โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 การวัดผลทําไดจากการเปรียบเทียบคะแนนภาคเรียนที่ 1 และคะแนนภาคเรียนที่ 2     โดยใช
คาเฉลี่ยมาตรฐาน 
 
 ทางผูจัดทําวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวา     รายงานวิจัยเร่ืองนี้จะมีประโยชนตอผูที่ศึกษาไมมากกน็อย 
หากมีขอบกพรองประการใด ก็ขออภยัมา ณ โอกาสนี ้
 
          ผูจัดทํา 
 
 
          (นางสาวชอลดา   โทอื้น) 
                   ครูผูสอนระดับประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 บทที่ 1   
บทนํา 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ของการเรียนพิเศษ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1/5 โรงเรยีนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
จํานวน 4 คน ท่ีมีพื้นฐานดานทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษออนมาก 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องดวยครูประจําชั้นพบวา มีนักเรียนจํานวน 4 คนในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 1/5 
แผนก English Program มีทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ออนมาก กลาวคือ นกัเรียนยังไมสามารถเขียน 
และอานหนังสือไดตามเกณฑ ซ่ึงแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมที่กลามเนื้อมือยังไมแข็งแรง 
บังคับการเขียนไมคอยได ทําใหตวัอักษรเอนเอียง  น้ําหนักเสนเบา  อานหนังสือไมออกเลยทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งจดจําตัวอักษรและตัวเลขไมได กลุมที่ 2 คือ กลุมที่สามารถเขียนไดบางแลว เสนมี
น้ําหนกั แมตวัอักษรอาจจะไมตรงกับเสนบรรทัด และตัวโตเกนิเสน สามารถอานหรือจดจําตวัอักษรได
โดยประมาณ 30%     แตกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติยังชาอยู ครูประจําชั้นจึงสงนักเรยีนทั้ง 4 
คน ใหมาเรียนพิเศษตอนเยน็หลังเลิกเรียนกับครูผูสอน โดยมีมิสอัชนา อารยา ครูผูสอนชาวตางประเทศ
รวมทําการสอนดวย  เมื่อครูผูสอนไดทําการทดสอบเดก็นักเรยีนทั้ง 4 คนแลว พบวาการที่จะสอนใหเด็ก
นักเรียนทั้ง 4 คนสามารถเรียนตามทันเพือ่น ๆ ในชั้นเรียนไดภายในระยะเวลาอนัสั้นนั้น เปนเรื่องที่
คอนขางยาก เนื่องจากนกัเรยีนไมมีพืน้ความรูใด ๆ เลย และระบบการเขียน การทองจําก็ชา    ครูผูสอนจึง
ปรึกษากับมิสอัชนา อารยา เพื่อหาวิธีที่จะชวยนักเรียนใหสามารถเขาใจระบบการเรียนรู การทองจํา และ
การทํางานไดดวยตนเอง โดยเนนวิธีการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงไดแก 1. การสอนโดยใชรูปภาพ  2. การ
สอนโดยวิธีการทองจํา 3. การสอนโดยใชประสบการณจริง กลาวคือ ใหนกัเรียนไดทดลองทําดวยตนเอง  
4. การสอนโดยวิธีเนนย้ํา  5. การสอนโดยวิธีทบทวน และ 6. การสอนโดยใชเกมและเพลง เนื่องจาก
นักเรียนมีทักษะการเรยีนรูที่ชากวาปกต ิ ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกดิความเบื่อหนายกับการเรียนไดงาย การ
เรียนรูโดยวิธีการสอนที่หลากหลายของครูผูสอน จะทาํใหนกัเรียนไมเบื่อ และสนใจที่จะเรียน อีกทั้งยังมี
เจตคติที่ดีตอการเรียนอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหผูเรยีนมีทักษะดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ สามารถเรียนรวมกบัเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได
ตามปกต ิ

2. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอานและเขียนหนังสือไดคลองมากยิ่งขึ้น 
3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถคิดและทํางานไดดวยตนเอง 



  

4. เพื่อใหผูเรยีนเกิดความสนกุและมีเจตคติทีด่ีตอการเรียน 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนมีทักษะดานการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เรียนตามทันเพื่อนในชั้นเรียนได 
2. นักเรียนอานและเขียนหนังสือไดคลองมากยิ่งขึ้น 
3. นักเรียนรูจักคดิและทํางานไดดวยตนเอง 
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปการศึกษา 2551 
 2. กลุมตัวอยาง 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/5  จํานวน 4 คน  
 3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
  วิจัยเชิงทดลอง 
  3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การใหนักเรียนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเตมิตอนเย็นหลังเลิก
เรียน โดยใชวธีิการสอนที่หลากหลาย 
  3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  นักเรียนมีทักษะการเรียนรูที่ดีขึน้ รูจักคิดและทํางานไดดวย
ตนเอง มีความสุขกับการเรียน และสามารถเรียนตามทันเพื่อน ๆ ในชัน้เรียนได 
 4. ระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศกึษา 2551 
 
5. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1. เปนแนวทางในการพัฒนาทกัษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของผูเรียนที่เรียนออนมาก ๆ  
2. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษของตนเพื่อใหเรียนทันเพื่อน ๆ ในชั้น

เรียนได 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

6. ขอตกลงเบือ้งตน 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  เนนการสอนโดยใชวิธีที่หลากหลาย ที่จะชวยให
นักเรียนมีทักษะการเรยีนรูภาษาอังกฤษทีด่ีขึ้น ปูพื้นฐาน สรางความรูความเขาใจใหกับนักเรยีน และเรียนรู
แบบคอยเปนคอยไป 
 
 
 



  

7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 1.   นักเรียนที่เรียนออนมาก  หมายถึง  นักเรียนที่ไมมทีักษะดานการเรียนรูเลย ไมสามารถอาน 
เขียนหรือทองจําได และเรียนไมทันเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 

2. นักเรียนมีทักษะดานการเรียนรูที่ดีขึ้น หมายถึง   นักเรยีนสามารถคิดและทํางานไดดวยตนเอง 
เขียนและอานไดดีขึ้น สามารถเรียนรวมกบัเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนไดตามปกต ิ

3. เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความรูสึกชอบ – ไมชอบตอวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียน 
4. การสอนโดยใชรูปภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชรูปภาพเปนสื่อ 

ประกอบ เพื่อใหนกัเรียนเขาใจงายมากยิ่งขึน้ 
 5. การสอนโดยวิธีการทองจํา หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยฝกใหนักเรยีนออก
เสียงเพื่อจดจําคําศัพท หรือสูตรการคํานวณ  
 6.  การสอนโดยใชประสบการณจริง หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใหนักเรยีนมี
โอกาสไดทดลองใชส่ือ หรือประดิษฐส่ือดวยตนเอง รวมทั้งใหนกัเรียนฝกแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง 
 7.  การสอนโดยวิธีเนนย้ํา  หมายถึง การสอนที่หยุดอยูกับที่ในชวงระยะเวลาหนึ่งกบัเนื้อหาเดิมที่
นักเรียนยังไมเขาใจ โดยใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เนนหรือย้ําในเนื้อหาเดิม ๆ เพื่อใหนกัเรียนเขาใจ 
 8.  การสอนโดยวิธีทบทวน หมายถึง เมื่อนักเรียนเรียนผานไปแลว อาจจะลืมเนื้อหาเดิมที่เคยเรยีน 
ครูผูสอนก็จะนําบทเรียนเดมิมาทบทวนใหอีกรอบในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อปองกันไมใหนกัเรยีนลืม 
 9.  การสอนโดยใชเกมและเพลง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชเพลงและเกม
สรางความคุนเคย ความสนกุสนาน เจตคตทิี่ดี และความเขาใจในเนื้อหาการเรียนใหกบันักเรียน 
 
9. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 

1. แบบเรียน English Zone 1 
2. แบบฝกหัด English Zone 1 
3. แบบเรียนภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. www.abcteach.com 
5. www.coloring.com 
6. www.edhelper.com 
7. www.brobstsystem.com 

 
  
 
 
 

http://www.abcteach.com/
http://www.coloring.com/
http://www.edhelper.com/
http://www.brobstsystem.com/


  

บทที่ 2   
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
1.  ประชากร 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5  ปการศึกษา 2551 จํานวน 4 คน  โรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
 1.  เด็กชายครสิเตียน  โทมัส  กาเบล 
 2.  เด็กชายตะวัน                    ไชยดวง 
 3.  เด็กชายสุทธิวัฒน              อุไรธรากุล 
 4.  เด็กชายเอกลักษณ             อินสูง 
  
2. ตัวแปร   ตวัแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย  ไดแก 
  2.1 ตัวแปรอิสระ 
  -  การใหนักเรยีนเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตอนเยน็หลังเลิกเรียน โดยใชวิธีการ
สอนที่หลากหลาย 

2.2 ตัวแปรตาม 
                            -  นักเรยีนมีทักษะการเรยีนรูที่ดีขึ้น รูจกัคิดและทํางานไดดวยตนเอง  มีความสุขกบัการ
เรียน และสามารถเรียนตามทันเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนได 
 
3.  รูปแบบการทดลอง  

การทดลองเพือ่การวิจยัคร้ังนี้ใชรูปแบบการวัดผลคะแนนจากการเปรียบเทียบคะแนนในภาคเรียน
ที่ 1 และ 2 
 
4.  เคร่ืองมอืการวิจัย 

-  วิธีการสอนที่หลากหลาย 
 -  แบบทดสอบ 
 
5.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  เก็บคะแนนจากการทดสอบกอนเรียนในภาคเรียนที่ 1 
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 

3.  เก็บคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2  



  

4.  วิเคราะหคาคะแนนหาผลตางของพัฒนาการของนักเรียน 
5.   วิเคราะหพฒันาการทางดานทักษะการเรียนรูของนักเรียนแตละคน 

 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหจากผลคะแนนการเรียนรูในภาคเรียนที่ 1 และ 2 สรุปหาผลตางและคิดเปนรอยละ 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่ 3  
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
วิจัยโดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 
1.  การสอนโดยวิธีใชรูปภาพประกอบ 
 นักเรียนทั้งส่ีคนรูสึกชอบที่ครูผูสอนใชรูปภาพประกอบการสอน เนื่องจากนกัเรียนสามารถมีสวน
รวมในการใชส่ือไดดีกวาวิธีอ่ืน ๆ วิธีนี้นกัเรียนจะจดจําคําศัพทไดดจีากรูปภาพ เมื่อเห็นภาพนักเรียนก็จะรู
ทันทีวาภาพนัน้เรียกวาอะไร ถึงแมวาจะยังสะกดคําไดไมถูกตองก็ตาม แตอยางนอยก็ทําใหนกัเรียนรูจัก
คําศัพทตาง ๆ และสามารถพูดออกเสียงไดถูกตอง 
2.  การสอนโดยวิธีการทองจํา 
 นักเรียนทั้งส่ีคนรูสึกไมชอบวิธีการเรียนรูแบบทองจํา เนื่องจากเปนวธีิการเรียนรูทีน่าเบื่อ แต
อยางไรก็ตามวิธีนี้ก็เปนอีกวธีิหนึ่งที่ชวยใหนักเรยีนสามารถจดจําคําศพัทไดดีขึ้น และแมนยํา ครูผูสอนจึง
ประยุกตวิธีการสอนโดยใชเกมเขามาชวย ตัวอยางเชน ถาชั่วโมงเรียนพิเศษในวนันี้มีคําศัพททีต่องเรียน
ทั้งหมด 8 คํา นักเรียนก็จะตองเรียนคําศพัททั้ง 8 คํา โดยการเลนเกมประสมคํา และหลังจากที่เรียนรูโดย
การเลนเกมแลว นักเรยีนกจ็ะตองทําแบบฝกหัดเพื่อชวยเสริมสรางและทดสอบความเขาใจ จากนัน้นักเรยีน
แตละคนจะตองเลือกทองจําคําศัพทกับครูผูสอนในชั่วโมงนั้นใหไดคนละ 3 คํา โดยจะเลือกคําใดมาทองจํา
ก็ได ที่ตนเองอยากจะทอง  
3.  การสอนโดยวิธีใชประสบการณจริง 
 การสอนโดยวธีินี้เปนการเปดโอกาสใหนกัเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกวิธี
หนึ่ง เปนการใหนักเรียนไดทดลอง ไดปฎิบัติไดดวยตนเอง สําหรับนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 
ครูผูสอนจะใหแกโจทยปญหาอยางงาย ๆ โดยมีเครื่องมือหรือส่ือการเรียนการสอนเปนตวัชวย นักเรยีน
สามารถใชส่ือที่มีอยูในการหาคําตอบดวยตนเอง ทําใหนักเรยีนรูสึกชอบและไมเบือ่กับการเรียนรูแบบนี้
เลย 
4.  การสอนโดยวิธีเนนย้ํา 
 วิธีการสอนนี ้ ครูผูสอนจะนํามาใชก็ตอเมื่อเห็นวานักเรียนยังไมเขาใจบทเรียน ครูผูสอนก็จะหยดุ
เนื้อหานัน้อยูกบัที่ แลวเนนย้ําเนื้อหาเดมิใหกับนักเรยีน จนกวานกัเรียนจะเขาใจแลวจึงขึน้เนือ้หาใหม 
ครูผูสอนจําเปนที่จะตองใชวธีินี้บอยครั้งมาก เนื่องจากนกัเรียนทั้งส่ีคนมีพัฒนาการการเรียนรูที่ชากวาปกต ิ
เขาใจยาก ครูผูสอนจึงตองเนนย้ํา ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน โดยใชวธีิการสอนอื่น ๆ เขามาชวยดวย 
 
 



  

 
5.  การสอนโดยวิธีทบทวน 
 วิธีการสอนนีก้็เปนอีกวิธีหนึ่งที่นํามาใชบอย ๆ กับนักเรียนทั้งส่ีคน นอกจากครูผูสอนจําเปนตอง
ใชวิธีการสอนแบบเนนย้ําแลวการสอนโดยวิธีทบทวนก็จาํเปนมาก เนื่องจากนกัเรียนทั้งส่ีคนมักจะลืมส่ิงที่
เรียนไปแลว ดังนั้นครูผูสอนจึงตองวกกลบัมายังเนื้อหาเดิมเสมอ ซ่ึงวิธีนี้จะใชทกุสามสัปดาห วิธีการสอน
แบบนี้จะชวยเสรมิสรางความรูความเขาใจของนักเรียนใหแมนยํามากยิง่ขึ้น และเปนการทดสอบการเรียนรู
ของนักเรียนอกีดวย 
6.  การสอนโดยใชเกมและเพลง 
 เกมและเพลงเปนสื่อการเรียนการสอนที่นกัเรียนทกุคนชืน่ชอบและสนใจ เปนสิ่งที่ชวยกระตุนให
นักเรียนเกดิความสนใจในกจิกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ครูผูสอนจึงนําเพลงและเกมเขาแทรก
รวมกับวิธีการสอนอื่น ๆ ทุกครั้ง ซ่ึงทําใหนักเรียนรูสึกสนุก และมเีจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
คะแนนทดสอบวิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1 (กอนเรียน) 

คะแนนระหวางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 

No. 

แบบทดสอบ
1  

(10) 

แบบทดสอบ
2  

(10) 

แบบทดสอบ
3  

(10) 

รวม 
(30) 

1. เด็กชายคริสเตียน  โทมัส กาเบล 3 2 4 9 
2. เด็กชายตะวนั         ไทยดวง 4 3 4 11 
3. เด็กชายสุทธิวัฒน    อุไรธรากุล 4 3 3 10 
4. เด็กชายเอกลักษณ   อินสงู 0 0 1 1 

 
 



  

คะแนนทดสอบวิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 1 (หลังเรียน) 

คะแนนระหวางเรียน ภาคเรียนท่ี 1 

No. 

แบบทดสอบ
1 (ก.ค.) 

(30) 

แบบทดสอบ
2 (ส.ค.) 

(30) 

แบบทดสอบ
3 (ก.ย.) รวม 

(100) (40) 
1. เด็กชายคริสเตียน  โทมัส กาเบล 8 11 20 39 
2. เด็กชายตะวนั         ไทยดวง 7 14 22 43 
3. เด็กชายสุทธิวัฒน    อุไรธรากุล 7 8 15 30 
4. เด็กชายเอกลักษณ   อินสงู 4 6 9 19 

 
คะแนนทดสอบวิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนท่ี 2 (หลังเรียน) 

คะแนนระหวางเรียน ภาคเรียนท่ี 2 

No. 

แบบทดสอบ
1 (ธ.ค.) 

(30) 

แบบทดสอบ2 
2 (ม.ค.) 

(30) 

แบบทดสอบ3 
3 (ก.พ.) รวม 

(40) (100) 

1. เด็กชายคริสเตียน  โทมัส กาเบล 19 22 27 68 
2. เด็กชายตะวนั         ไทยดวง 17 25 30 72 
3. เด็กชายสุทธิวัฒน    อุไรธรากุล 15 19 

 

21 55 
4. เด็กชายเอกลักษณ    อินสงู 5 9 11 25 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

บทที่ 4  
สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการที่ครูผูสอนไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนพิเศษ โดยใชวิธีการสอน
ที่หลากหลาย ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 4 คน ที่มี
พื้นฐานดานทกัษะการเรียนรูภาษาอังกฤษออนมาก สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

1.  เด็กชายครสิเตียน  โทมัส  กาเบล 
 กอนเรียน   จดจําตัวอักษรภาษาอังกฤษไดบาง แตยังไมแมนยํารอยเปอรเซ็นต จดจําตัวเลขอารบิค 
1-10 ได แตสะกดคําไมได ลายมือขาดน้ําหนัก  และตวัหนังสือโตเกนิเสนบรรทัด ไมเปนระเบยีบ ความรู
พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษนอยมาก อานหนังสือไมออก คําศัพทพื้นฐานทองจําไดบาง แตไมสามารถ
สะกดคําได 
 หลังเรียน   จดจําตัวอักษรภาษาอังกฤษไดทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต ทองจําตัวเลข 1-100 ได สะกด
คําศัพทตัวเลขไดเกนิหาสิบเปอรเซ็นต ตัวหนังสือมีความเปนระเบยีบมากยิ่งขึ้นและมีน้ําหนกั แตการเขียน
ยังชาอยู  เรียนรูคําศัพทไดเกนิกวาหาสิบเปอรเซ็นต แตยังไมสามารถสะกดคําไดทกุคํา  อานหนังสือไดบาง   
สามารถเรียนรูไดเร็วและมีความกระตือรือรนหากใชวิธีนํารูปภาพมาประกอบการเรียนการสอน ชอบการ
แขงขัน   พัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษดีขึ้น อยูในระดบัปานกลาง 
 
2.  เด็กชายตะวัน   ไทยดวง 

กอนเรียน   จดจําตวัอักษรภาษาอังกฤษไดไมเกนิสิบหาตัว  และยังไมแมนยํารอยเปอรเซ็นต ไม
สามารถทองจําตัวเลขได ลายมือขาดน้ําหนัก  และตวัหนังสือโตเกนิเสนบรรทัด ไมเปนระเบยีบ ความรู
พื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษไมมีเลย อานหนังสือไมออก ไมมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทพื้นฐานทีจ่ําเปน  
 หลังเรียน   จดจําตวัอักษรภาษาอังกฤษไดทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต ทองจําตัวเลข 1-100 ได แต
สะกดคํายังไมไดครบทุกตัว  เขียนหนังสือไดเร็วขึ้น แตลายมือยังไมเปนระเบียบ และมีน้ําหนกัเบา  เรียนรู
คําศัพทไดเกนิกวาหกสิบเปอรเซ็นต แตยังไมสามารถสะกดคําไดทุกคํา  อานหนังสือไดบางนิดหนอย  แตมี
ความพยายามในการอานหนังสือ ทํางานเสร็จกอนเพื่อนทุกครั้ง ชอบการเรียนรูแบบแขงขัน การใชรูปภาพ
ประกอบ การใชประสบการณจริง และการเลนเกม พัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษดีขึ้น อยูในระดับ
ดี 
 



  

3.  เด็กชายสุทธิวัฒน   อุไรธรากุล 
กอนเรียน   จดจําตวัอักษรภาษาอังกฤษไมไดเลย  ทองจําตัวเลข 1-10 ไดบาง แตสะกดคําไมได 

ลายมือขาดน้ําหนัก ตวัหนังสือไมเปนระเบียบ ความรูพืน้ฐานทางดานภาษาอังกฤษไมมีเลย อานหนังสือไม
ออก ไมมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทพื้นฐานทีจ่ําเปน  
 หลังเรียน   จดจําตวัอักษรภาษาอังกฤษไดทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต ทองจําตัวเลข 1-100 ได แต
สะกดคําไดบาง เขียนหนังสือไดเร็วขึ้น ลายมือเปนระเบยีบ และสวยขึ้น เรียนรูคําศัพทไดเกินกวาหาสิบ
เปอรเซ็นต แตยังไมสามารถสะกดคําไดทุกคํา  อานหนังสือไดบางนิดหนอย มีความสามารถในการจดจํา
คําศัพทไดดี เมื่อครูพูดคําศัพทนั้น กจ็ะรูทันทีวาหมายถึงอะไร แตสะกดคําไมคอยได พัฒนาการดานการ
เรียนรูภาษาอังกฤษดีขึ้น อยูในระดับปานกลาง 
 
4.  เด็กชายเอกลักษณ   อินสูง 

กอนเรียน   จดจําตัวอักษรภาษาอังกฤษไมไดเลย รวมทั้งตัวเลข 1-20  ลายมือขาดน้ําหนกั 
ตัวหนังสือไมเปนระเบียบ ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษไมมีเลย อานหนังสือไมออก ไมมีความรู
เกี่ยวกับคําศัพทพื้นฐานทีจ่ําเปน  
 หลังเรียน   จดจําตัวอักษรภาษาอังกฤษไดบางตวั  เขียนหนังสือไดเร็วข้ึน ลายมือเปนระเบียบ และ
สวยขึ้น เรียนรูคําศัพทไดไมถึงสามสิบเปอรเซ็นต และคําศัพทสวนใหญไมสามารถสะกดคําได  อาน
หนังสือไมออก ความสามารถในการจดจาํนอยมาก จดจําไดเพยีงระยะสั้น ๆ  พัฒนาการดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดขีึ้นในเรื่องของการเขียน และไดรูจกัคําศัพทเพิ่มเติม สวนพัฒนาการดานอื่น ๆ  ยังคงที่ 
 
 คะแนนสอบของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 เปรยีบเทียบกับคะแนนสอบภาคเรียนที่ 2   โดยใชคา X   
คะแนนภาคเรยีนที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 X = 32.75 % 
คะแนนภาคเรยีนที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 X = 55 % 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการเปรยีบเทียบคะแนนภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น โดยดูจากคาเฉลี่ยมาตรฐานภาคเรียนที่ 1 (32.75 %)  และภาคเรียนที่ 2 (55 %) จะเห็นวาคาเฉลี่ย
ภาคเรียนที ่ 2  เพิ่มขึน้จากเดิม ถึงแมวาจะไมมากนกั แตกพ็อจะทาํใหทราบวาการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการสอนทีห่ลากหลายกส็ามารถชวยทําใหพัฒนาการดานการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักเรียนดีขึน้ใน
ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังทําใหครูผูสอนทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนอีกดวย วาวิธีไหนใชไดกับ



  

นักเรียนคนใด และนกัเรียนคนใดที่มีความบกพรองทางดานพัฒนาการการเรียนรู เพื่อที่จะไดหาวิธีแกไข
ตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

สําหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการการเรียนรูทีอ่อนมาก ๆ ควรไดรับความรวมมือจากผูปกครองให
ชวยกันดแูลและเอาใจใสนกัเรียนใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เนื่องจากเวลาเรียนพิเศษเพิ่มเติมในตอนเย็นอาจไม
เพียงพอ และถานักเรียนไมไดรับการทบทวนเนื้อหาการเรียนที่เรียนผานไปแลวเพิ่มเติมที่บาน กจ็ะทาํให
ลืมไดงาย และมีการพัฒนาใหดีขึ้นไดชามาก 

 

เอกสารอางอิง 
1. แบบเรียน English Zone 1 
2. แบบฝกหัด English Zone 1 
3. แบบเรียนภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. www.abcteach.com 
5. www.coloring.com 
6. www.edhelper.com 
7.    www.brobstsystem.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abcteach.com/
http://www.coloring.com/
http://www.edhelper.com/
http://www.brobstsystem.com/


  

 
 
 
 
 
 

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 
 

เร่ือง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนพิเศษ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1/5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 4 คน 
ที่มีพื้นฐานดานทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษออนมาก 

 
 
 
 

จัดทําโดย 
สาวชอลดา   โทอืน้ นาง
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ปการศึกษา 2551 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

เลขท่ี 3 ถ.เซนตแมรี่ ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000 
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