51254307: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ: กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ/ เรื่องทองถิ่นเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม/ ทักษะทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ
ธมน ชัชวาลกิจกุล : การพัฒนากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อ งทอ งถิ่นจังหวัดนครปฐม
เพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน, และ รศ.วัฒนา เกาศัลย.
321 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานเขียนภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางการอาน-เขียน และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาทักษะทางการอาน-เขียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน ไดนักเรียนจํานวน 30 คน
ทําการทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา
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 รวมทั้งสิ้น 17 คาบเรียน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่ องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐม 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม และใชคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐมมีคาเทากับ
81.22/77.17 ซึ่งถือวาสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75
2. ความสามารถทางการอาน-เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางสูงขึ้นหลังจากที่เรียนดวย
กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอ กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องทองถิ่นจังหวัด
นครปฐมที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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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 fourweek 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.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแก ไขและการดําเนินการวิจัย
คําแนะนําอันมีคาเหลานี้ไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอผูวิจัยในการดําเนินงานวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้
กราบขอบพระคุณอาจารย ดร. ภัทรธีรา เทียนเพิ่ มพูล และผูชวยศาสตราจารย ดร.จํานง
แก ว เพ็ ช ร ที่ ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห เ ป น ประธานกรรมการและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ
กราบขอบพระคุ ณ อาจารย สุ นี ต า โฆษิ ต ชั ย วั ฒ น ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร .อุ บ ล
สรรพั ช ญพงษ และ อาจารย ดร. กรรั ตน ปริ ญ ญาจารย บิ น ท ที่ ก รุ ณ าให ค วามอนุ เ คราะห ใ นการ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชน
อยางยิ่งในการดําเนินการวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย Dr. Donald S. Persons ที่ใหความ
อนุเคราะหในการตรวจภาษาของเครื่องมือวิจัย
กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อาจารยจินตนา กิจบํารุง อาจารย
รัชนี ฤทธิศาสตร และคณาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่ใหความรวมมือในการทดลองอยางเต็มที่
ขอขอบคุ ณ อาจารย ว รางคณา ภู ศิ ริ ภิ ญ โญ อาจารย สิ ริ ธ ร ศิ ริ บู ร ณ อาจารย ณั ฏ ฐพล
คุป ต ธ นโรจน คุณสุ ร พงษ ป ตมานุรั ก ษ เพื่ อนๆ รุน พี่ แ ละรุ น น องนัก ศึกษาปริ ญ ญาโทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้
สุ ด ท า ยนี้ ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ สุ ธี -คุ ณ แม ปุ ณ ญดา ชั ช วาลกิ จ กุ ล และ
ครอบครัว ที่ใหชีวิตความปรารถนาดี ใหความชวยเหลือสนั บสนุนการศึกษา รวมทั้งญาติพี่นอง เพื่อน ๆ
ทุกทานทั้งที่เอยนามและไมไดเอยนาม และบุคคลอันเปนที่รักของขาพเจาทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจ อันเปนพลังที่สําคัญยิ่งในการผลักดันใหงานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบ
คุณคาและประโยชนแห งงานวิจัยนี้เพื่อกราบบูชาบุพการี บรรพบุรุษ ผูมีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ตลอดจนครูอาจารย ทุก ท านทั้ ง ในอดีต และป จ จุบั น ที่ ไดป ระสาทวิ ชาความรู ใ หแ ก ข าพเจา ตราบเท า
ทุกวันนี้และตลอดไป
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