


 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

176 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การพฒันาทกัษะการเขยีนโดยใชแ้บบฝกึทกัษะการเขยีนค าศพัทพ์ืน้ฐานภาษาองักฤษ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 

The development of English Writing Skill Using Exercises                                            
of Vocabularies for Grade 2 Students 

พนสัว ีหวนจติร1             อนสุษิฐ ์พนัธก์ล่ า2  

 Panatsawee Huanjit1    Anusit Panklam2 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง จ านวน 
40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์พื้ นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 
คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     2) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 
4.47, S.D. = 0.22) 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to:  1)  compare learning outcome of grade 2 students 
before and after using exercise of vocabulary. 2)  evaluate satisfaction toward  learning by using 
exercise of vocabulary for grade 2 students. The sample used for the study consisted of forty students 
studying in grade 2 of Watkuyang School, Kamphaeng Phet province selected by using purposive 
sampling.  The research instruments were active learning activity lesson plans, pre-test, post-test, 

exercise of vocabulary and questionnaire.  The data were analyzed by mean ( x̅) , standard deviation 
(S.D.) and t-test dependent.  
 The results of the research were:  

1) The comparison of pre-test and post-test scores of grade 2 students was 11.85 and 23.15 
comparing with the score of pre-test and post-test and found that post-test score was significantly 
higher than pre-test at .05 level.  

2) The satisfaction toward  learning by using exercise of vocabulary for grade 2 students was 

at high level ((x̅) = 4.47, S.D. = 0.22).  

Keywords : Exercise, English Writing Skill, and Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สองที่ส าคัญมากในประเทศไทย และยังเป็นภาษาสากลที่ใช้ กันทั่วโลก
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดให้มีการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียน สามารถน าประสบการณ์ใน
ห้องเรียนไปใช้ได้ดังน้ัน จะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ การฟังการพูด การอ่านและการเขียน ซ่ึง
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนที่จะช่วยให้ใช้ ภาษาในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศผู้เรียนเป็นต้องฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อสามารถนา ทักษะเหล่าน้ีไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการเขียนนับเป็นหัวใจส าคัญ ของการเรียน
ภาษาอังกฤษ (Chee, 2002 อ้างถึงใน สมบูรณ์ เจตน์จ าลอง , 2543) ซ่ึงการจะเขียนให้ดีน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับ 
ผู้เรียนที่เรียนอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแม้แต่เจ้าของของภาษาเองก็พบว่าการเขียนยาก และมักขาด ทักษะ
ในการเขียน อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเขียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา  ด้านอ่ืนๆ ด้วย 
อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาการใช้กลไกการจัดการดูแลการเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัญหาการสอนเขียนสรุปได้  4 ประเด็น คือขาดความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียน การขาดความช านาญและประสบการณ์ ในด้านกระบวนการเขียน การขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการดูแลการเรียนด้วยตนเองและระยะเวลาในการฝึก 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษจึงได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา และมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการด ารงชีวิตให้ได้น้ันผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 
4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซ่ึงปรากฏในจุดประสงค์การเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่ามุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนที่จะช่วยให้
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมแก่วัย (กรมวิชาการ, 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2552 ที่ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการฟังพูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และแสวงหาความรู้ (กรมวิชาการ, 2552) ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ น้ัน ทักษะการเขียนเป็น
ทักษะที่สลับซับซ้อนมากที่สุด จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะท าให้ผู้เรียนเขียนได้ถูกต้อง  (วนิดา เพ็ญก่ิง
กาญจน ม.ป.ป.) นอกจากน้ีทักษะการเขียนเป็น ทักษะที่ยากที่สุดของทักษะทั้ง 4 ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้หลายๆด้าน 
เช่น ความรู้ด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการใช้ส านวนภาษาเพื่อสื่อความคิดของตนออกมา (วิไลพร ธนสุวรรณ, 2543) 
 จากปัญหาที่เก่ียวกับการเขียนของนักเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ระบบการเขียน
และการสะกดค า ในระดับเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนรวมทั้งฝึกหัดลายมือ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรู้คุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้าในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์

พื้นฐานภาษาอังกฤษ  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ระยะเวลาในการวิจัย 
การวิจัยด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น (Primary Variable) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการเขียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหัวข้อต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 
40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
1. แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ฉบับ 
2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดกิจกรรมขั้นตอนตามองค์ประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 30 ข้อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

ค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง  
 2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษและเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจ าแนก
รายละเอียดการสร้างดังน้ี 

แบบฝึก 
การสร้างแบบฝึกมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบแบบปรนัย 
 2. ศึกษาเน้ือหา โดยศึกษาเน้ือหา ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
    2.1 กิจวัตรประจ าวันต่างๆ (Daily Routine) 
    2.2 วิชา (School Subjects) 
    2.3 สิ่งของภายในบ้าน (Things at Home) 
    2.4 อาชีพ (Occupation) 
 3. สร้างแบบทดสอบ Pre-Post test เป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเน้ือหา 
 5. น ามาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าให้สมบูรณ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยก าหนด

กิจกรรมขั้นตอนตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย 
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 1.  ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ คู่มือครูและแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2. กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบสื่อสารมี 5 ขั้นตอนซ่ึงประกอบด้วย 
    1) ขั้นเตรียมความพร้อมหรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียนเน้ือหาใหม่ 
    2) ขั้นการน าเสนอ (Presentation) เป็นการให้ตัวป้อนภาษา (Language Input) แก่ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่าง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงและตัวอย่างภาษาที่ครูผู้สอนเลือกใช้ในห้องเรียน 

   3) ขั้นฝึก (Practice) เป็นการฝึกภาษาในสถานการณ์เดียวกันกับที่ครูผู้สอนน าเสนอในขั้นที่ เสนอ 
(Presentation) 
    4) ขั้นน าไปใช้ (Production) ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์
เหมือนชีวิตจริงและเป็นสถานการณ์ใหม่ (New Situation) 
    5) ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปสาระส าคัญของบทเรียนกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกล่าว 
  3. ส ารวจและเลือกสื่อที่มีเน้ือหาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หลังจากน้ันจึงสร้าง
แผนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสื่อสาร 
   4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินแผนการสอนพิจารณาคุณภาพ 
ความถูกต้อง ชัดเจน ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์ เน้ือหา ผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน
ประกอบด้วย 

1. นางนิสา   แก่งศิริ 
ครู  คศ. 3 (ช านาญการพิเศษ)  

2. นายวุฒิชัย   นันทวงศ์ 
ครู  คศ. 3 (ช านาญการพิเศษ)  

3. นางสาวพัชรญดา   ยืนยาว 
ครู  คศ. 2 (ช านาญการ)  

5. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.50 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

6. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
 7. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบสื่อสาร 
ไปสอนเพื่อท าการวิจัยต่อไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ าแนกเป็น 4 เรื่องย่อยๆ เรื่องละ 7-8 ข้อ รวม 30 ข้อ ถ้า
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเน้ือหา 
(content validity) และความเหมาะสมของภาษา 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังน้ี 
(อัจฉรา  วงศ์โสธร 2539 : 12-18) 

1. ศึกษาวิธีการสร้างและการเขียนแบบทดสอบ วิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และจุดประสงค์ตามเน้ือหาที่ใช้ใน
การทดลอง เพื่อน าไปเขียนข้อสอบ 

2. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ให้มีความยากง่ายสอดคล้องตามเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ และด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบทดสอบซ่ึงประกอบด้วย 

   คนที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดตัวชี้วัด  น าทางที่มีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียน และการจัดท าใบงานให้สัมพันธ์กับเน้ือหา 

   คนที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดตัวชี้วัด  น าทางที่มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน และการจัดท าใบงานให้สัมพันธ์กับเน้ือหา  ในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแผน 
    คนที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยชั้นเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ประเมิน เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า   

4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.05 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

5. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคู

ยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 40 คน แล้วตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน โดยให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับนักเรียนที่ตอบถูกและให้ 0 คะแนนส าหรับนักเรียนที่ตอบผิดและรวม
คะแนนของนักเรียนแต่ละคน แล้วเรียงล าดับสูงสุดถึงต่ าสุด 

7. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจไปวิเคราะห์เพื่อค่าความยากง่าย (P) (0.20 – 0.80) และค่าอ านาจจ าแนก 
(B) 0.20 (ขึ้นไป) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.12–1.00 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.03–
0.59 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.59 ได้
ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 

8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่คัดเลือกได้จ านวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของ ลิวิงสตัน (Livingston 1972, อ้างอิงใน อังคณา สายยศ 2538:236) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.97  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 อันดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (likert) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  ศึกษาหลักการและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของมาตรกรรมและประเมินผลพฤติกรรม
การวัดด้านจิตพิสัย (สุภาพ  วาดเขียน, 2525) 

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (likert) คือ 5 หมายถึง มาก
ที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 -  2.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด 

3. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย

คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.50 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

5. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 
2. น าแบบฝึกไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเวลา  1 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง 
3. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนหลังเรียน (Post-test) 
4. น าแบบประเมินความพึงพอใจให้นักเรียนท าการประเมินหลังการจัดการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ

ฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน มีดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  

คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
  ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
การทดสอบ คะแนนเต็ม (x ̅) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 11.85 2.99 44.54* .00 
หลังเรียน 30 23.15 3.68 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน 
และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ
ฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

รายการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าแปล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 
4.38 

 
0.70 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.53 0.55 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.33 0.73 มาก 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.70 0.52 มากที่สุด 

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.03 0.83 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่มีความเหมาะสม 

 
4.28 

 
0.75 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.40 0.81 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.60 มากที่สุด 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.68 0.57 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การอบรม 

 
4.58 

 
0.55 มากที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 4.63 0.54 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
4.63 

 
0.54 มากที่สุด 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.63 0.54 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าแปล 

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.00 0.91 มาก 

รวม 4.47 0.22 มาก 
    
              จากตารางที่ 2  พบว่า จ านวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ

ฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (  = 4.47) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ พบว่า การทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการ

เขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 4.47, S.D. = 0.22) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการโดยการใช้เกม เพลงและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม คู่และเดี่ยวส่งผลให้นักเรียนมีความสุขและ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นอกจากน้ี
แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ของเน้ือหาจากง่ายไปหายาก จึงท าให้ผู้เรียนสามารถ
จดจ าเน้ือหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้วิจัยได้น าสื่ออิเล็กทรอนิคส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนให้จดจ่อในเน้ือหาบทเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา ดวงเงิน (2547: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ 
กลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการสอน 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การเขียน
เจอนัล การสนทนา และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และณัฐชา เรืองเกษม (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภาคเรียนที่ 2 ปี
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การศึกษา 2546 โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 25 ข้อ ซ่ึงมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 
  2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับมาก/มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนน้ีประกอบไปด้วยภาพและสีที่มีการจัดระบบตาม
หลักวิชาการ ที่ท าให้บทเรียนดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ง่ายต่อการใช้ การเรียนรู้ และเกิดความสนุกสนาน อีกทั้ง
ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วังนคร ชัย
มงคล (2553:11) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้าว่าคือ การค้นหาความคาดหวังของลูกค้า และความ
ต้องการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังสูงสุดในมารยาทและการสร้างความม่ันใจให้พวกเค้าสร้างสรรค์
คุณค่าของลูกค้า โดยพร้อมเตรียมบริการที่สุภาพอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ี น่ีคือการบริการซ่ึง เป็นเป้าหมายที่ลูกค้ายึดถือ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2545) ที่ได้พัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้านการเขียนที่อ่อนที่ท า ให้นักเรียนไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง และท ากิจกรรมกับเพื่อนได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
และเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เพียงพอมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 2. ควรด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องเช่น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมประเมิน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวัดผลด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้

และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนต่ออีกเป็นระยะๆ 

เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบตามสภาพจริง 
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