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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการ
เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจากการเรียนของ
ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรยีน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
ที ่ม ีต ่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทำการศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการเขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา
พบว่า 

1.  แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/80.37 
 2.  ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู้เรียนที ่เร ียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                                                                                                     
 3.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (μ =  4.60, σ  =  0.57) 

ก 



กิตติกรรมประกาศ 
  
 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง ตำบลบือเระ               
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยคณะผู้เชี ่ยวชาญ นายอาหมัด สันขะหรี 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบน นายสุวิทย์ หวัดแท่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง นายบุญรัตน์  ดุกหลิ่ม ตำแหน่ง อาจารย์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล นายปริญญา  หวันเหล็ม ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม และ                  
นางเดียวาตี หะยีลาเต๊ะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านโตะบาลา ที่ได้ให้คำปรึกษา ความ
ช่วยเหลือ การแนะนำตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องผู้รายงานขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบคุณ นายับดุลฮาเรง  สมาแอ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้เรียนโรงเรียนบ้าน                   
บาโงยือริง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ 
 คุณค่าและประโยชน์ของรายงานฉบบันี้ ผู้รายงานขอมอบเปน็เครื่องแสดงความกตัญญูต่อบิดา 
มารดา ที ่ให้การศึกษา อบรมสั่งสอน ให้มีสติปัญญาและคุณธรรมทั้งหลาย อันเป็นเครื่องมือนำไปสู่
ความสำเร็จในชีวิตของผู้รายงาน 

 
รุสมีนา   เปาะแต 
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