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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคตติ่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน                                                 

ทีเ่รียนโดยแบบฝึกทักษะ 

A study of learning achievement and attitude in English for grade  
5 at Banhuaichan School by using skill exercise 

 ธนุพล  ธนบัตร** 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วย
ชัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน (3) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน
ห้วยชัน จ านวน 34 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อ าเภอ
สว ีจังหวัดชุมพร ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบด้วย 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits จ านวน 4 แบบฝึก แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง Healthy habits จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy 
habits จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐาน โดยใช้ Dependent Sample t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/80.88 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

*นกัศึกษาปริญญาโท โครงการพฒันาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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3. นักเรียนมเีจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, ผลสัมฤทธิ์, เจตคติ 

ABSTRACT 

The purposes of this research were: (1) to develop and study the 
efficiency of the skill exercises on healthy habits for grade 5 at Banhuaichan 
School to meet the criteria set at 80/80 (2) to compare the student learning 
achievement before and after using the skill exercises for grade 5 at 
Banhuaichan School (3) to study attitude in English by using skill exercises on 
healthy habits. The samples were 34 in grade 5 students at Banhuaichan School 
in the first semester of academic year 2018 under Chumphon Primary Education 
Service Area Office 2 in Sawi District, Chumphon Province, selected by simple 
random sampling. The research instruments were: 1) 4 English skill exercises on 
healthy habits 2) 6 lesson plans on healthy habits; and 3)  30 – item with 4 
multiple – choice achievement test. The collected data were analyzed by using 
percentage, mean, and standard deviation, and dependent samples t – test was 
used to test the hypothesis. The findings were as follows: 

1. The efficiency of the skill exercises on healthy habits for grade 5 
students was 82.00/80.88 which was higher than the criterion set at 80/80. 

2. The learning achievement of the students, posttest mean score was 
higher than the pretest mean score with statistically significant difference at .05 
level. 

3. The student’s attitude were higher positive. 

บทน า 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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สามารถปรับใช้ได้กับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมุ่งตอบสนอง ความต้องการทางการเรียนรู้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
รวมถึงการเรียนการสอน ในระดับต้น ซึ่งเป็นพื้นฐาน ให้แก่การเรียนรู้ขั้นต่อไป เช่น การศึกษา
ส าหรับเด็กวัยเริ่มต้น การศึกษาระดับประถม การสอนให้รู้หนังสือ ทักษะความรู้ท่ัวไป ทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิต ส าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ ในบางประเทศ การศึกษาพ้ืนฐานยังขยายขอบเขต 
ไปถึงระดับมัธยมด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การศึกษาพื้นฐาน มิได้หมายความจ ากัด อยู่เฉพาะ
การศึกษา ชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นต้น เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษา ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่ มีโอกาสได้เข้าเรียนด้วย (เกษม  ผิวด:ี 2556) 

ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร  การศึกษา  การแสวงหา
ความรู้  การประกอบอาชีพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  รวมท้ังเข้าถึงองค์ความรู้
ต่ างๆ ได้ง่ ายและกว้างขึ้น   และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิ ต กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึ้น รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของสังคม
โลก และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยและความคิดไปยังประชาคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
(จิตพิสุทธ์ิ  จันตะคุต: 2557) 

ภาษาอังกฤษจึงเป็นวิชาท่ีส าคัญต่อยุคปัจจุบัน แต่ในทางกลับกันในประเทศไทยทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนยังอยู่ในระดับต่ า สาเหตุเนื่องมาจากผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ีไม่
เหมาะสม ท าให้การเรียนของนักเรียนล้มเหลว และการสอนไม่ได้ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง เนื่องจากผู้สอนจะเน้นไปในด้านการแปล เน้นความจ าค าศัพท์ 
กฎไวยากรณ์ซึ่งไม่ส่งเสริมทักษะการคิด ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในการเรียนรู้ ไม่สามารถสรุป
องค์ความรู้จากการอ่านให้ออกมาเป็นค าพูดหรือตัวอักษรได้ ครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนใหม่ ให้สอดคล้องกับกระบวนการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป ครูต้องใฝ่รู้ แสวงหา สาระเนื้อหา 
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ใหม่ๆ ครูผู้สอนต้องพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ท่ีส าคัญ ครูผู้สอนต้องเข้าใจ 
ต้องเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการศึกษาได้อย่าง
ผสมผสานอีกด้วย (อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์: 2556)โรงเรียนบ้านห้วยชันเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนท่ีมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษท่ีค่อนข้างต่ าและมีผล O-net ซึ่งยังไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินท้ังในระดับเขตพื้นท่ีและในระดับประเทศ เนื่องจากนักเรียนยังขาดการสรุป
องค์ความรู้ ไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ได้และขาดฝึกฝนทักษะท่ีต่อเนื่อง 

ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ ฝึกฝนทักษะของนักเรียนซ้ าๆเพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ 
ความช านาญ ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ   และช่วยให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมการ
กระท าจริง   เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน   ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของสิ่ง ท่ีเรียน   สามารถเรียนรู้   และจดจ าสิ่ง ท่ีเรียนได้ดีและน าไปใช้ในสถานการณ์
เช่นเดียวกันได้  เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียน(แก้วตา เข้มเเข็ง: 2556)  และเป็น
อุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูได้มาก  เพราะแบบฝึกเป็นสิ่งท่ีท าขึ้นอย่างเป็นระเบียบ 
ระบบ  ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้ภาษาดีขึ้น    และช่วยเสริมทักษะทางภาษาให้
คงทน    นอกจากนี้แบบฝึกยังใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแต่ละ
ครั้ง  ช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้าหรือข้อบกพร่องของนักเรียน   และช่วยให้นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียน จากงานวิจัยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ของนายสยามรัฐ ลอยพิมาย 
พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีพัฒนาขึ้นสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบฝึก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี1 
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตของสุวิมล มะลิวัลย์ และงานวิจัย การ
พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
เพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยา
คม อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ของ  อัชปาณี นนทสุต 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อ
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน  ทีเรียนโดยแบบฝึก
ทักษะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Healthy habits และเพื่อสร้างเจตคติ
ท่ีดีที่ผู้เรียนมีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy 
habits ส าหรับนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เร่ือง Healthy habits นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน  

3. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

สมมติฐานการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน อยู่
ในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้หาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 และ 
5/2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  

2. ประชากรท่ีใช้เป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วย
ชัน จ านวน 34 คน 

3. ประชากรท่ีใช้หาคุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 
6/2โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา  

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้หาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
และ 5/2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จ านวน 45 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนบ้าน
ห้วยชัน จ านวน 34 คน 

3. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้หาคุณภาพแบบทดสอบ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 และ 
6/2 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา จ านวน 48 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

               ปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

ตัวแปรตาม  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 

2. เจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

ระยะเวลาในการทดลอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 10 คาบๆ ละ 50 นาที 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง วิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ในการเรียนและใช้  
ในชีวิตประจ าวัน  

2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ  
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

3. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้แสวงหาเทคนิควิธีสอนและผลิต
เคร่ืองมือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

4. เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นท่ีผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งมีดังนี้ 
1.1 สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

1.1.2 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

1.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Healthy habits ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 30 ข้อ 

1.1.4 แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 1.2 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้และอธิบายการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Healthy habits ตามบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนในการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง 

1.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pre – Test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เร่ือง Healthy habits จ านวน  30  ข้อ  ตรวจเก็บคะแนน
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.  ขั้นทดลอง การวิจัยคร้ังนี้ใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน  10  ชั่วโมง   

 3.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนและบันทึกผลการปฏิบัติงานในแบบประเมิน
ทักษะพิสัย 

 4.  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วท าการ
ทดสอบหลังเรียน (Post – test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  
Healthy habits จ านวน  30  ข้อ  ตรวจเก็บคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.  นักเรียนท าแบบประเมินเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การตรวจสอบของคุณภาพของเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
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เร่ือง Healthy habits ได้แก่  โดย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

1.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกทักษะเร่ือง Healthy habits ไดแ้ก ่การ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( )ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

1.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
เร่ือง  Healthy habits ได้แก่ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่า
ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการ
ของคูเดอร-์ริชาร์ดสัน จากสูตร KR – 20 

1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินเจตคติ ไดแ้ก ่การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้เชี่ยวชาญ 

2. การวเิคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 การหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง Healthy habits ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติ
พื้นฐานหรือสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งท าการหา
ประสทิธิภาพของตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ของชัยยงค์ พรหมวงศ์
และคณะ (2520) 

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits โดย 
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) แบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน (Dependent) 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยการ วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการวิจัย 

1. ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง Healthy habits พบว่า แบบฝึกทักษะมีค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์การประสิทธิ์ภาพท่ีก าหนดไว้ 80/80   
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
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เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 3. เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

 
อภิปรายผล 

ผู้วิจัยอภิปรายผลจากการค้นพบในการวิจัยคร้ังนี้ ดังต่อไปนี้ 
  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/80.88 หมายความว่า 
นักเรียนท าคะแนนระหว่างเรียนจากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
82.00 และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ตั้งไว้
ท่ี 80/80 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ได้สร้างตามขั้นตอนและกระบวนการ โดยศึกษา หลักสูตรและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะ และผ่านการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วน า มาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น แบบฝึกทักษะท่ีได้สร้างขึ้น มีค าชี้แจงในการใช้แบบฝึก
ทักษะส าหรับนักเรียนและครูผู้สอน จึงท าให้เข้าใจง่ายในการใช้ แบบฝึกทักษะ ซึ่งเนื้อหาแบบ
ฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นจะเร่ิมจากง่ายไปหายาก มีภาพประกอบท่ีสวยงาม รูปเล่มมีความน่าสนใจ 
นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการท าแบบฝึกทักษะ นอกจากนี้ในเนื้อหาแบบฝึกทักษะยัง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเมื่อน าแบบฝึกทักษะไปทดลองใชจ้ริง จึงท าให้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง 
Healthy habits มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว  ้ ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการสร้างแบบ
ฝึกทักษะและการหาประสิทธิภาพ  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ก่อนเรียนและหลัง 
เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู ้พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนมีความรู้  และมี
ความเข้าใจ จากการสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits เป็นสื่อ 
เพราะ แบบฝึกทักษะ สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เนื้อหาสาระ 
จุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด การจัดล าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปหายาก แบบฝึกมีความ
หลากหลายซึ่งไม่น่าเบ่ือ และมีความเหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้   
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3. . เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านห้วย
ชัน อยู่ในระดับมาก อาจสืบเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เร่ือง Healthy habits มี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย สอนจากง่ายไปหายาก ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
   1. เนื้อหาท่ีใช้สอน ควรเป็นเน้ือหาเกี่ยวกับเรื่อง Healthy habits เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 

2. ความสารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้แบบฝึกทักษะ
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ครูจึงควรให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

3. การสร้างแบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน ต้องมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ แบบ
ฝึกทักษะควรมีความหลากหลาย สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้  

4. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ท่ีน ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มี
รูปเล่มท่ีสวยงาม การจัดวางแบบฝึกทักษะแต่ละชุดต่างกันท าให้นักเรียนเห็นความแปลกใหม่
อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด อยากรู้อยากเห็นในแบบฝึกทักษะขั้น
ต่อไป และมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปต่อยอดในการใช้จัดการเรียนรู้ได้ 

5. แบบฝึกทักษะสามารถท่ีจะน าไปปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาอื่นๆหรือเร่ืองอื่นๆได ้

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ีใช้แบบฝึกทักษะ กับการสอนในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ท่ีใช้แบบฝึกทักษะ กับระดับชั้นต่างๆ 
 3. ควรมีการเผยแพร่งานวิจัยให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่ม
สาระอื่นๆ น าไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
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