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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

        ในการวเิคราะหข์อ้มูลผูว้จิยัไดล้ าดบัข ัน้ตอนการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลตามหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 

1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
2. ล าดบัข ัน้ในการวเิคราะหข์อ้มูล 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
        สญัลกัษณ์และอกัษรย่อทีใ่ชส้ื่อความหมายในการวเิคราะหข์อ้มูล 
  �̅�      แทน     ค่าเฉลีย่ 
  S.D.   แทน     ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  E1    แทน     ประสทิธภิาพของกระบวนการ 
        E2 แทน     ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์
  N      แทน     จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
  t       แทน     ค่าวกิฤตเพื่อทราบความมนียัส าคญั  
 
ล าดบัขัน้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
        ในการวเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้ 

ตอนที ่1 วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการเขยีนตามค าบอก ส าหรบั 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใหม้ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 

ตอนที ่2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชแ้บบฝึก 
ทกัษะเขยีนตามค าบอก ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง 
อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก กอ่นและหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ตอนที ่3 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน 
บา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 
        ตอนท่ี 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขยีนตามค าบอก ส าหรับ
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ใหม้ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จากการทดลองแบบ 

  เดีย่ว (Individual Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นม่วงหอม จ านวน 3 คน  
  ตามเกณฑ ์75/75 

แบบฝึก E1 E2 E1/E2 
1.  Parts of Body 37.50 43.33 37.5/43.33 
2.  Colors 38.33 40.00 38.33/40.00 
3.  Animals 40.00 46.66 40.00/46.66 
4.  Family 34.16 36.66 34.16/36.66 
5.  Jobs 31.66 33.33 31.66/33.33 

ค่าเฉล่ีย 36.33 39.99 36.33/39.99 
        จากตารางที ่1 พบวา่ ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 

จากการทดลองแบบเดีย่ว (Individual Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านม่วงหอม จ านวน 3 คน 

มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 36.33/39.33ซึ่งยงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานที่ตัง้ไว ้จงึน าแบบฝึกทกัษะ

ไปปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปทดลองใชแ้บบกลุ่มเลก็ต่อไป 

 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จากการทดลองแบบ 

  กลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นม่วงหอม จ านวน 9 คน 
  ตามเกณฑ ์75/75 

แบบฝึก E1 E2 E1/E2 
1.  Parts of Body 60.00 57.77 60.00/57.77 
2.  Colors 60.55 56.66 60.55/56.66 
3.  Animals 62.50 61.11 62.50/61.11 
4.  Family 54.16 55.55 54.16/55.55 
5.  Jobs 55.83 55.55 55.83/55.55 

ค่าเฉล่ีย 58.60 57.32 58.60/57.32 
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        จากตารางที ่2 พบวา่ ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
จากการทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นม่วงหอม จ านวน 
9 คน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 58.60/57.32 ซึ่งยงัไม่ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้จงึน าแบบฝึก
ทกัษะไปปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน าไปทดลองใชภ้าคสนามต่อไป 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จากการทดลองแบบ 

  ภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นแก่งจูงนาง จ านวน 30 คน 
  ตามเกณฑ ์75/75 

แบบฝึก E1 E2 E1/E2 
1.  Parts of Body 76.75 77.00 76.75/77.00 
2.  Colors 75.41 76.33 75.41/76.33 
3.  Animals 76.33 78.33 76.33/78.33 
4.  Family 74.33 75.00 74.33/75.00 
5.  Jobs 73.33 73.66 73.33/73.66 

ค่าเฉล่ีย 75.23 76.06 75.23/76.06 
        จากตารางที ่3 พบวา่ ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
จากการทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านแก่งจูงนาง จ านวน 30 
คน มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 75.23/76.06 ซึ่งตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตัง้ไว ้แสดงว่า
แบบฝึกทกัษะมปีระสทิธภิาพไดม้าตรฐานแลว้ จงึน าแบบฝึกทกัษะไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างต่อไป 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก จากการทดลองใชจ้รงิ  

  (Trial Run) กบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นปากยาง จ านวน 14 คน ตามเกณฑ ์75/75 
แบบฝึก E1 E2 E1/E2 

1.  Parts of Body 77.85 80.00 77.85/80.00 
2.  Colors 76.42 77.14 76.42/77.14 
3.  Animals 78.92 83.57 78.92/83.57 
4.  Family 75.17 75.00 75.17/75.00 
5.  Jobs 74.64 72.85 74.64/72.85 

ค่าเฉล่ีย 76.60 77.71 76.60/77.71 
        จากตารางที ่4 พบวา่ ผลการทดลองหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
จากการทดลองใช้จริง (Trial Run) กบันักเรียนโรงเรียนบ้านปากยาง จ านวน 14 คน มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 76.60/77.71ซึ่งมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้



67 
 

        ตอนท่ี 2 วเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเขียนตามค าบอก ส าหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้นปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก  
ตารางท่ี 5 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบทกัษะการเขยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช ้

  แบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก (คะแนนเตม็ 20) 
การทดสอบ n 𝒙 S t Sig. 

ก่อนเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 14 2.36 1.50 15.68** .000 
หลงัเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 14 12.36 3.52 
** p< .01 
        จากตารางที ่5 พบวา่ ภายหลงัจากทีน่กัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการใชแ้บบฝึกทกัษะเขยีนตามค า
บอกสูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
        ตอนท่ี 3 วเิคราะห์ความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้าน
ปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 
ตารางท่ี 6 วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบา้น 
             ปากยาง อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพษิณุโลก ทีม่ตี่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอก 

ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะ 𝒙 S.D. ระดบัความพึงพอใจ 
ด้านเน้ือหาสาระ    
1. เนื้อหามคีวามน่าสนใจ 3.57 0.51 มาก 
2. เนื้อหาชดัเจน เขา้ใจงา่ย 3.57 0.51 มาก 
ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู ้    
3. กระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจในการเรยีน 4.50 0.52 มาก 
4. กระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในค าศพัท์ 4.57 0.51 มากทีสุ่ด 
5. กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดเ้ขยีนค าศพัท ์ 3.86 0.66 มาก 
ด้านส่ือการเรียนการสอน    
6. แบบฝึกทกัษะมคีวามน่าสนใจ 4.71 0.47 มากทีสุ่ด 
7. แบบฝึกทกัษะชว่ยใหเ้ขา้ใจค าศพัท ์ 3.71 0.47 มาก 
8. แบบฝึกทกัษะชว่ยพฒันาการเขยีนค าศพัท ์ 3.43 0.51 ปานกลาง 
ด้านการวดัและประเมินผล    
9. นกัเรยีนสามารถพฒันาการเขยีนค าศพัท ์ 4.43 0.51 มาก 
10. นกัเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 

รวม 4.14 0.46 มาก 
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 จากตารางที ่6 พบวา่ความพงึพอใจต่อแบบฝึกทกัษะเขยีนตามค าบอกในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุดในเรื่อง
เกีย่วกบันกัเรยีนมคีวามสุขกบัการเรยีน แบบฝึกทกัษะมคีวามน่าสนใจ และกระตุน้ให้นักเรยีนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในค าศพัท์ นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในระดบัมากในเรื่องเกี่ยวกบักระตุ้นให้
นกัเรยีนสนใจในการเรยีน นกัเรยีนสามารถพฒันาการเขยีนค าศพัท ์กระตุ้นให้นักเรยีนได้เขยีน
ค าศพัท์ แบบฝึกทกัษะช่วยให้เขา้ใจค าศพัท์ เนื้อหามคีวามน่าสนใจ และเนื้อหาชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่องเกี่ยวกับ แบบฝึกทักษะช่วย
พฒันาการเขยีนค าศพัท ์ 
 
 


