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ช่ือเร่ือง  รายงานผลการใชแ้บบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด The Funniest  
   Battleship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหสัวิชา อ 32102 กลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ผู้รายงาน กมลวลัย ์ ธีรพงศส์กล 
ปีท่ีศึกษา ปีการศึกษา 2561 

บทคัดย่อ 

  รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest Battleship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพื่อสร้างและหา
ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด The Funniest Battleship Grammar 
รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ชุด The Funniest Battleship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ส าห รับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  5 ท่ีผู ้รายงานสร้างขึ้ น  3) เพื่ อศึกษา 
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด 
The Funniest Battleship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเรืองวิทยพ์ิทยาคม อ าเภอ
พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชร ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 จ านวน 26 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบดว้ย 1) แบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด The Funniest Battleship 
Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 2) แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกพัฒนา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  
อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 5 3) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กับแบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด The Funniest 
Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest 
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Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ท่ี มีต่อแบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชา 
องักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ค่า E1 / E2 ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) และค่าที (t-test dependent samples) 

 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด  
The Funniest Battleship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า แบบฝึกพัฒนา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  
อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
มีประสิทธิภาพ 82.98/82.31 เม่ือพิจารณาแลว้พบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1  
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกพัฒนา
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา  
อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด 
The Funniest Battleship Grammar รายวิชาองักฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียนแบบฝึก
พัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน  
รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2   
 3. ผลการความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ชุด The Funniest Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพฒันาไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ชุด The 
Funniest Battleship Grammar รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) เท่ากบั 
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4.70 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด ซ่ึงมีระดบัความพึงพอใจสูงกวา่สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ท่ีก าหนดไว ้ 


