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ช่ือเร่ือง  รายงานผลการพฒันาทกัษะทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  
ภาษาองักฤษ ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน  
รหสัวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

ผู้รายงาน กมลวลัย ์ ธีรพงศส์กล 
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2561 

บทคดัย่อ 

  รายงานผลการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ                           
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5 คร้ังน้ี   
มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพือ่สร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle 
Ship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะ ชุด The Funniest Battle Ship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ผู ้รายงานสร้างขึ้ น 3)  เพื่อศึกษา 
ความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเรืองวิทยพ์ทิยาคม อ าเภอพรานกระต่าย 
จงัหวดัก าแพงเพชรส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 จ านวน 26 คน  เคร่ืองมือที่ใช้
ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5  2)  แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะ ชุด The Funniest Battle Ship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  3) แผนการจดัการเรียนรู้ที่ใช้กบัแบบฝึก
ทักษะ  ชุด  The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  อ  32102 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
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4) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest 
Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้ นฐาน  รหัสวิชา  อ  32102 ก ลุ่มสาระการ เ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5  5)  แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวชิาองักฤษพื้นฐาน 
รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ได้แก่ค่า E1 / E2  ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) และค่าที (t-test dependent samples) 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  ผลการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า แบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle 
Ship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 82.98/82.31 เม่ือพจิารณาแลว้
พบวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1  
 2.  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะ  
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้น 
พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship Grammar  
รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึกทกัษะ ชุด The Funniest Battle Ship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2   
 3.  ผลการความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ มี ต่อแบบฝึกทักษะ  
ชุด The Funniest Battle Ship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ ชุด The Funniest Battle Ship Grammar 
รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) เท่ากบั 0.46 แสดงวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ขอ้ที่ 3 
 
 
 


