
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ ของ
ENGLISH MATE 

ทีมงาน English Mate 

 
 



วิธีการท าการทดลอง 

1. ท ำกำรทดสอบ pretest ดว้ยขอ้สอบ Oxford English Placement 

Test ซ่ึงเป็นขอ้สอบวดัควำมสำมำรถภำษำองักฤษ ดว้ยมำตรฐำน 

CEFR 

2. ใหนั้กเรียนใช ้English Mate ในคำบเรียน 

3. ท ำกำร posttest ดว้ย ขอ้สอบ Oxford English Placement Test เมื่อ

จบระยะทดลอง 

4. สรุปผลกำรทดลอง 

 



กลุ่มตัวอย่าง 

1. นักเรียนม.3 โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลยั ชลบุรี  

จ ำนวน 53 คน (ปี 2557) 

2. นิสิตคณะศึกษำศำสตร ์มศว ประสำนมิตร  

จ ำนวน 102 คน (ปี 2560) 

3. กำรสอบวดัระดับควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษ CEFR ทัว่

ประเทศ โดยส ำนักงำนกำรมธัยมศึกษำตอนปลำย  

จ ำนวน~8 หมื่นคน (ปี 2556) เป็นกลุ่มตัวอย่ำงอำ้งอิง 

 

 



ค าอธิบายข้อสอบ Oxford English Placement Test 

• เป็นขอ้สอบ online adaptive test  

• เป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล และมีค่ำสอบต่อคนค่อนขำ้งถกู 

• เวลำในกำรทดสอบ 60 นำที 

• ทดสอบใน 2 หวัขอ้ คือ 

• Use of English 30 ขอ้ 

• Listening 15 ขอ้ 

• ผลคะแนนท่ีออกมำจะเป็นเลเวล จำกนอ้ยไปมำก คือ  

• A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 



1. การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
CEFR ท่ัวประเทศ ของช้ัน ป.5 และ ม.2 (ปี 2556) 
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ป.5 ม.2 - สุ่มนักเรียนจำกทัว่ประเทศ 

- นักเรียน ป.5 20,738 คน 

นักเรียน ม.2 59,203 คน 

- ไมไ่ดใ้ชโ้ปรแกรม English Mate 

- น ำมำดแูนวโน้มกำรพฒันำคร่ำวๆ  

ของนักเรียนในไทย 



กราฟคะแนนเฉล่ีย เทียบกับเวลาในการเรียน 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ ป.5 คือ A1 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้0.8993 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ ม.2 คือ A1 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้1.2227 

- ระยะเวลำเรียนประมำณ 120 สปัดำห ์

- ควำมชนัคือ 0.0027 เลเวลต่อสปัดำห ์

เสน้สีน ้ำเงินเป็นตวัเปรียบเทียบพฒันำกำร 3 ปีอยำ่งคร่ำวๆ 



2. โครงการทดสอบร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย ชลบุรี (ปี 2557) 
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pretest posttest - ทดลอง 1 ปีกำรศึกษำ 

- นักเรียน ม.3 จ ำนวน 53 คน 

ซ่ึงเป็นคนท่ีลงวิชำเลือก English Mate 

- เรียนตำมหลกัสตูรพรอ้มกบั 

ใช ้English Mate สปัดำหล์ะ 50 นำที 

- ดภูำพยนตรร์วม 8 เร่ือง 

- โปรแกรม English Mate version 2.0 



กราฟคะแนนเฉล่ีย เทียบกับเวลาในการเรียน 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ pretest คือ A1 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้1.4340 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ posttest คือ A2 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้1.8113 

- ระยะเวลำเรียนรวม 32 สปัดำห ์

- ควำมชนัคือ 0.0118 เลเวลต่อสปัดำห ์

เสน้สีเขียวมีควำมชนัเป็น 4.38 เท่ำของเสน้สีน ้ำเงิน 



3. โครงการทดสอบร่วมกันคณะศึกษาศาสตร์  
มศว ประสานมิตร (ปี 2560) 
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pretest posttest
- ทดลอง 6 สปัดำห ์

- นิสิตปี 2 จ ำนวน 102 คน 

ท่ีไมใ่ชเ่อกภำษำองักฤษ 

- ใช ้English Mate สปัดำหล์ะ 150 นำที 

3 คำบต่อเน่ืองกนั โดยไมมี่เรียน 

ภำษำองักฤษอยำ่งอ่ืนในชว่งเวลำน้ี 

- ด ูEnglish Mate ทั้งหมด 6 เร่ือง 

- โปรแกรม English Mate version 3.0 

ซ่ึงพฒันำมำไกลกวำ่ version 2.0 มำก 



กราฟคะแนนเฉล่ีย เทียบกับเวลาในการเรียน 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ pretest คือ A1 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้1.4608 

- คำ่เฉล่ียเลเวลของ posttest คือ A2 

หรือเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนักได ้1.6667 

- ระยะเวลำเรียนรวม 6 สปัดำห ์

- ควำมชนัคือ 0.0343 เลเวลต่อสปัดำห ์

เสน้สีแดงมีควำมชนัเป็น 12.73 เท่ำของเสน้สีน ้ำเงิน 



ท าไม English Mate ถึงช่วยให้มีพัฒนาการได้มาก 

•   

• หำกเทียบกบักำรเรียนภำษำแบบ exposure เหมือนกนั เชน่  

กำรไปเรียนเมืองนอก กำรเรียนอินเตอร ์กำรพฒันำ CEFR 1 ระดบัต่อปี

ไมใ่ชเ่ร่ืองยำกเลย 

• กำรท่ีกรำฟสีแดงชนักวำ่กรำฟสีเขียวอยำ่งมีนัยส ำคญั น่ำจะมีสำเหตุมำ

จำกกำรไดค้ลุกคลีกบัภำษำองักฤษมำกกวำ่ กล่ำวคือ จ ำนวนชัว่โมงต่อ

สปัดำหใ์นกำรใช ้English Mate มำกกวำ่ 

• นักเรียนสนใจกบักำรเรียนเต็มท่ีตลอดระยะเวลำเรียน เพรำะ

นอกจำกภำพยนตรจ์ะสนุกในตวัมนัเอง English Mate ยงัใหนั้กเรียน

เลือกภำพยนตรท่ี์ตวัเองชอบดอีูกดว้ย 

EXPOSURE,  EXPOSURE,  EXPOSURE  



ท าไม English Mate ถึงช่วยให้มีพัฒนาการได้มาก 

• นักเรียนแต่ละคนพ้ืนฐำนทำงภำษำไมเ่ท่ำกนั และควำมสำมำรถใน

กำรเรียนไมเ่ร็วเท่ำกนั 

• English Mate เรำใหเ้ลือกดูในระดบัควำมยำกท่ีเหมำะสม 

• ดวูน ดซู ้ำ ดชูำ้ ท ำสอบหลำยครั้ง จดค ำศพัท ์ไดต้ำมควำมถนัด 
 

• ภำษำท่ีเรียนเป็นภำษำท่ีใชไ้ดใ้นชีวิตประจ ำวนัทั้งส้ิน 

 

 



ค าถามที่มักพบบ่อย 
• กำรทดสอบทัว่ประเทศ ผลไม่ค่อยน่ำเชื่อถือหรือเปล่ำ เพรำะไม่ใช่นักเรียน

กลุ่มเดียวกนั ? 

• ถึงแมจ้ะไมใ่ช่ แต่กลุ่มตวัอยำ่งมหำศำลขนำดน้ี ลดควำมแปรปรวนทำงสถิติไป

ไดม้ำก ทีมงำนจงึเลือกน ำมำเปรียบเทียบ เพื่อใหเ้ห็นภำพวำ่ระดบั CEFR พฒันำ

ไดย้ำกมำกเพียงใด 
 

• กำรทดสอบทัว่ประเทศของ ป.5 ใช ้Oxford Young Learner Placement 

Test (YLPT) แต่กบั ม.2 ใช ้Oxford English Placement Test ? 

• กำรทดสอบทั้งสองถกูออกแบบโดยคนกลุ่มเดียวกนั มีจุดมุง่หมำยเหมือนกนั 

• ขอ้สอบมี statistical correlation ต่อกนัสงูมำก 

• ในทำงปฏิบติัแลว้ YLPT จะเน้นรปูกำรต์นู เหมำะส ำหรบัเด็ก ป.5 มำกกวำ่ 
 

 



ค าถามที่มักพบบ่อย 
• ปกติ learning curve จะไม่เป็น linear ? 

• เหตุท่ีใช ้linear projection คือใหก้รำฟใหด้งู่ำยข้ึน 

• เรำคำดวำ่กำรเพิ่ม exposure โดยใชภ้ำพยนตรส์อน จะมีพฒันำเร็วในชว่ง 

A0-B2 แต่หลงัจำกน้ันพฒันำกำรชำ้ลงมำก เพรำะตอ้ง expose แบบอ่ืน

ถึงจะท ำ can-do statement ของ C1/C2 ได ้เชน่ ดูสุนทรพจน์หรือโตว้ำที

มำกๆ 



ค าถามที่มักพบบ่อย 

• กลุ่มทดสอบนอ้ยไป ? กลุ่มทดสอบแต่ละครั้งมีกลุ่มอำยุไมเ่ท่ำกนั? 

และตวัแปรในกำรทดลองอ่ืนๆ ? 

• เรำมีขอ้จ ำกดัคอ่นขำ้งมำกในกำรท ำกำรทดลองแต่ละครั้ง 

• หำโรงเรียนท่ีใหค้วำมร่วมมือไดย้ำก  

• คำ่ทดสอบ ~170 บำทต่อคน ต่อครั้ง 

• ระยะเวลำกำรทดลองนำน 



สรุปผลการทดลอง 

•  กำรใช ้English Mate ใหผ้ลลพัทท์ำงกำรเรียนรูไ้ดอ้ยำ่งมำก 

• มีพฒันำกำรถึง 12.73 เท่ำของกลุ่มอำ้งอิง เมื่อเรียน 3 คำบต่อสปัดำห ์

และใช ้English Mate 3.0 

• มีพฒันำกำรถึง 4.38 เท่ำของกลุ่มอำ้งอิง เมื่อเรียน 1 คำบต่อสปัดำห ์และ

ใช ้English Mate 2.0 

• ควรมีกำรทดสอบในลกัษณะน้ีมำกข้ึน เพ่ือใหคุ้มตวัแปรไดม้ำกกวำ่น้ี 

• หำกสถำนศึกษำของท่ำนตอ้งกำรท ำกำรทดสอบในลกัษณะน้ี สำมำรถ

ติดต่อไดก้บัทำงทีมงำน 

 



THANK YOU 
ขอให้เวลา 6 ปีท่ีเราพัฒนาวิธีการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์กันมา 
ได้สร้างทางเลือกการเรียนภาษาอังกฤษท่ีได้ประสิทธิผล  
ให้กับคนไทย ในวงกว้าง 


