
  

ช่ือเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 3  

ผู้วิจัย นางสุกัญญา ซายซ์ 
ปีท่ีพิมพ์  2560 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  
My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  
My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  และ   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/5  
โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ท่ีก าลังศึกษาภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  38  คน   ซึ่งได้มา จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียน  จากนักเรียนท้ังหมด 5 ห้องเรียน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   มีท้ังหมด 8 ชุด 2)  แผนการ
จัดการเรียนรู้ใช้ประกอบการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  16  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน  10  ข้อ  สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test แบบ 
Dependent)  
 
 
 
 



  

 ผลการวิจัยพบว่า 
1)  ชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.01  /  83.03 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  
My daily routines  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

กิตติกรรมประกาศ 
 
   การพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง  My daily routines  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา  ความช่วยเหลือให้ค าแนะน าและความอนุเคราะห์ เป็นอย่างดียิ่งจาก
ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา  ท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกในการวิจัยในครั้งนี้ให้ด าเนินไปด้วยดี   
       ขอขอบพระคุณคณะผู้เช่ียวชาญ  ซึ่งประกอบไปด้วย  1) นางสมพงษ์  ต้นทัพไทย  
การศึกษามหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา  ต าแหน่ง  ครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนเทศบาล  1 สุขวิทยากร
ต้ังตรงจิตร  15  เทศบาลเมืองยโสธร ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ  2)  นางประภาพร  บุณยโพธิ  การศึกษา
มหาบัณฑิต  หลักสูตรและการสอน  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล  1 สุขวิทยากร
ต้ังตรงจิตร  15  เทศบาลเมืองยโสธร ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือ   3)  นางกรกต  กุบแก้ว  ครุศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล  1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร  15  
เทศบาลเมืองยโสธร ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา   4)  นางพัชริญา  สุขสิทธิ์    ครุศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ  ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล  1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร  15  
เทศบาลเมืองยโสธร ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  5)  ดร.พูนศักด์ิ  วิเศษแก้ว   ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล  1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร  15  เทศบาลเมืองยโสธร  ผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผลท่ีได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญ และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือ  และประเมิน
คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  
    ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรต้ังตรงจิตร 15 และขอขอบใจ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3   เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  
2560  ทุกคนท่ีใหค้วามร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี  ท าให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
   ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ คุณพ่อ  คุณแม่ และ
บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยต้ังแต่ต้นจนปัจจุบัน 
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