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51254307: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

คําสําคัญ:  กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ/ เรื่องทองถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม/ ทักษะทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ   
 

 ธมน ชัชวาลกิจกุล: การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม      
เพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน, และ รศ.วัฒนา เกาศัลย. 
321 หนา. 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-

เขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

 กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน 
ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน จํานวน 5 โครงงาน ใชเวลาในการเรียน 4 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 คาบเรียน โดยใช
เวลาเรียนบทเรียนละ 3 คาบ 3 บทเรียน และบทเรียนละ 4 คาบ 2 บทเรียน รวมท้ังสิ้น 17 คาบเรียน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

 การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และใชคาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเทากับ 
81.22/77.17 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 

 2.  ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3.  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นท่ีดีมากตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
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51254307: MAJOR: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

KEY WORDS: PROJECT WORK/ LOCAL TOPICS OF NAKHON PATHOM/ READIND-WRITING SKILLS   

 

 TAMON CHATCHAWALKIJKUL: DEVELOPMENT OF ENGLISH PROJECT ACTIVITIES RELATED TO 

LOCAL TOPICS OF NAKHON PATHOM TO DEVELOP READING-WRITING SKILLS OF MATTHAYOMSUKSA FIVE 

STUDENTS, JOSEPH UPATHAM SCHOOL, SAMPRAN, NAKHON PATHOM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF.               

SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST. PROF. BAMRUNG TORUT, Ph.D., AND ASSOC. PROF. WATANA KAOSAL. 321 pp. 

  

 The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of English project 

activities related to local topics of Nakhon Pathom to develop reading-writing skills of Matthayomsuksa five 

students, Joseph Upatham School, Sampran, Nakhon Pathom; 2) to compare the students’ ability in English 

reading-writing before and after using English project activities, and 3) to survey the students’ opinions 

toward the English project activities.  

 The subjects consisted of 30 Matthayomsuksa five students of Joseph Upatham School, 

Sampran, Nakhon Pathom, during the second semester of the academic year 2012. The students studied 

five projects within the duration of the experimental research, which covered 17 class sessions over a four-

week period. 

 The instruments used for gathering data consisted of: 1) English project activities related to 

local topics of Nakhon Pathom; 2) an English achievement test on reading-writing, used as a pretest and 

posttest, and 3) a questionnaire on opinions toward the English project activities. 

 The paired-samples t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the 

students’ ability in English reading-writing before and after using the English project activities. Furthermore, 

the mean and the standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions towards the 

English project activities. 

 The results of the study were as follows: 

 1.  The efficiency score of the English project activities was 81.22/77.17. The average score 

of the English reading-writing formative test from the 5 units was 81.22 percent and the average score of the 

posttest was 77.17 percent. Consequently, the efficiency score of the English project activities was higher 

than the expected criterion (75/75). 

 2.  The students’ ability in reading-writing after studying through the English project activities 

was significantly higher at the 0.05 level. 

 3.  The students’ opinions toward the English project activities were highly positive. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสง่ียม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแก ไขและการดําเนินการวิจัย 
คําแนะนําอันมีคาเหลานี้ไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางย่ิง
ตอผูวิจัยในการดําเนินงานวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง 
แกวเพ็ชร ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 
 กราบขอบพระคุณอาจารยสุนีตา  โฆษิตชัย วัฒน  ผู ช วยศาสตราจารย  ดร .อุบล         
สรรพัชญพงษ และ อาจารย ดร . กรรัตน ปริญญาจารย บินท ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซ่ึงเปนประโยชน
อยางย่ิงในการดําเนินการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย Dr. Donald S. Persons ที่ใหความ
อนุเคราะหในการตรวจภาษาของเคร่ืองมือวิจัย 

 กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อาจารยจินตนา กิจบํารุง อาจารย
รัชนี ฤทธิศาสตร และคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   ที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางเต็มท่ี 

 ขอขอบคุณอาจารยวรางคณา ภูศิริภิญโญ อาจารยสิริธร ศิริบูรณ อาจารยณัฏฐพล        

คุปตธนโรจน คุณสุรพงษ ปตมานุรักษ เพ่ือนๆ รุนพี่และรุนนองนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 สุดทายนี้ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสุธี -คุณแมปุณญดา ชัชวาลกิจกุล และ
ครอบครัว ที่ใหชีวิตความปรารถนาดี ใหความชวยเหลือสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งญาติพี่นอง เพ่ือน ๆ 
ทุกทานทั้งที่เอยนามและไมไดเอยนาม และบุคคลอันเปนที่รักของขาพเจาทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจ อันเปนพลังที่สําคัญย่ิงในการผลักดันใหงานวิจัยคร้ังนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบ
คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้เพ่ือกราบบูชาบุพการี บรรพบุรุษ ผูมีพระคุณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
ตลอดจนครูอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสาทวิชาความรูใหแกขาพเจาตราบเทา        
ทุกวันนี้และตลอดไป   
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