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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมี วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรม

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 2) ศึกษาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันอนุบาลปีที่ 1 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 4)ศึกษา

ความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 

คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ทั้งหมด 4 ชุด คือ ชุดร่างกาย ชุดครอบครัว ชุดโรงเรียน และชุดอาหาร 2)แบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรมภาษาองักฤษ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ชุด 3) 

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการเรียน

ภาษาองักฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และการทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมสูตร 
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ผลการวิจยัพบว่า  

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มี

ประสทิธภิาพเทา่กบั 89.47/94.73 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 นักเรียน

จ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 พบว่า มีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ 94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 หลังจากการเรียน

โดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน            

คิดเป็นร้อยละ 13.15 

ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ, การเรียนภาษาองักฤษ, ภาษาองักฤษอนุบาลปีที่ 1 

 

บทน า 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญอย่างย่ิงในการวางรากฐานของชีวิตเพราะการเป็น

ผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า จะต้องได้รับการปูพ้ืนฐานที่ดีมาต้ังแต่ปฐมวัย ช่วง 6 ปีแรก ของชีวิต

เป็นช่วง ที่เดก็มีพัฒนาการในทุกด้านรวดเรว็มาก โดยเฉพาะสติปัญญา การจดจ า ในการพัฒนาประชากร

ประเทศควรเร่ิมตั้งแต่ปฐมวัย (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี) เพราะเดก็ในช่วงดังกล่าวพัฒนาทั้งทาง

ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ และบุคลิกภาพอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เดก็ได้รับในช่วงแรกมี

อทิธพิลอย่างย่ิงในการพัฒนาขั้นต่อๆ ไป  

ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคม 

จ าเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายซ่ึงกันและกัน เพ่ือแลกเปล่ียนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 

ทัศนคติตลอดจนประสบการณ์ให้ผู้อื่นเข้าใจ ซ่ึงจะท าให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ราบร่ืน ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญ และเผยแพร่มากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า       

ทุกประเทศในโลกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจึงสามารถเข้าใจความคิด 

ทศันคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และความเคล่ือนไหวของ

โลกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี ส าหรับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการได้

ตระหนักถึงความส าคัญและเหน็ความจ าเป็นของการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนในการติดต่อสื่อสารและรับสารที่เป็น

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการศึกษาต่อ หรือในอาชีพของ

ตน ดังน้ันการเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงถือว่ามีความส าคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน (กรมวิชาการ, 2546 : 1)  

ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ

ปฐมวัย ในปัจจุบันมุ่งให้ผู้เรียนมีทกัษะการสื่อสารทั้ง 4 ทกัษะคือ ทกัษะการจ า ทกัษะการพูด ทกัษะการ

อ่าน และทักษะการเขียน ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ผู้สอนควรจัดให้มี

ความสัมพันธ์ กันทั้ง 4 ทักษะ โดยแบ่งกลุ่มทักษะได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะรับสาร ได้แก่ ทักษะการจ า 

และการอ่าน อีกกลุ่มหน่ึง คือทักษะส่งสาร ได้แก่ ทักษะการพูด และการเขียน นักเรียนควรได้รับการ

ฝึกฝนทักษะทั้ง 2 กลุ่ม โดยสัมพันธ์กัน ส าหรับทักษะการจ า สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2540 , 43) 

เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนภาษาอังกฤษไว้ว่า นักเรียนควรมีโอกาสใช้ภาษาที่

ถูกต้องเท่าที่จะท าได้ ผู้สอนควรน ารายการโทรทศัน์หรือวิดีโอเทป ซ่ึงต่อมาเรียกว่า สื่อผสม มาเป็นแบบ

ของการสื่อสารทั้งแบบใช้ค าพูดและไม่ใช้ค าพูด ให้นักเรียนลอกเลียนกลวิธีในการสื่อสาร เป็นการสร้าง

แรงจูงใจของนักเรียน ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างแรงจูงใจภายใน 

เน่ืองจากเป็นความรู้สึกของนักเรียนที่เกิดความอยากเรียน เพ่ือต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคน

ต่างชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนพยายามเรียนรู้จน

ประสบผลส าเรจ็ ซ่ึงสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกดิแรงจูงใจภายในของนักเรียนได้ดี 
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ในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา 

จะช่วยกระตุ้นความสนใจส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในเน้ือหาวิชาต่างๆ ได้สะดวก

รวดเรว็ มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาองักฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาล 1โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อม

น้อย 2 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเน้ือหาวิชา

ภาษาองักฤษ และการจดจ าอย่างย่ังยืน 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือพัฒนาชุดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

3. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1  

4. เพ่ือศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1มีประสทิธภิาพ 
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2. ความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการดี

ขึ้น มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนไม่ต ่ากว่า            

ร้อยละ 70 

 4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีคะแนนไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 70 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวิจยัครั้งนี้ มีขอบเขตดงันี้  

1. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 38 คน ซ่ึงเป็นการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 

2. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

 ค าศัพทท์ี่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันเกี่ยวกบัร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร ของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 จ านวน 50 - 75 ค า (โดยใช้เกณฑ์

เทยีบเคียงกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของช้ันประถมศึกษาช้ันปี
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ที่ 1) เพราะในระดับอนุบาลไม่มีเกณฑ์ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาองักฤษ)  

3. ตวัแปรทีจ่ะศึกษา 

ตวัแปรตน้  

ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

ตวัแปรตาม 

ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

ความสามารถการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ 
 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบั 

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัการเรียนภาษาองักฤษ 

หลักสตูรแกนกลางและหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสม  

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  

 

 

 1. ประสิทธภิาพของชุดกจิกรรม 

2. ผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ 

4. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ 
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วิธีด าเนนิการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

อนุบาลปีที่ 1 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

 1. ประชากรในการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อ้อมน้อย 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 38 คน เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน

จ ากดั ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเกบ็รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 1. ชุดกิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 2 ทั้งหมด 4 

ชุด คือ เร่ือง ร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร  

2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรมภาษาอังกฤษ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัย

ชนิดเลือกตอบ จ านวน 4 ชุด  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนภาษาองักฤษ 
 

การสรา้งเครือ่งมือในการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

1. 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ ช้ันอนุบาลปีที่ 

1 และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

แต่ละชุด 

1.2 ผู้วิจัยน าชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ชุด ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน            

3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงด้านเน้อหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้อง กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหา ผลการประเมินชุดกิจกรรมภาษา มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดการเรียนรู้จากการใช้ชุดกิกรรม และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

ภาษาอังกฤษช้ันอนุบาลปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ ผู้วิจัยน าแบบทดสอบชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ 

และแบบวัดผลสมัฤทธิ์การเรียนภาษาองักฤษ ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบคุณภาพ

ด้านความเที่ยงตรงด้านเน้ือหา ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และ

เน้ือหา ผลการประเมินมีค่า IOC เทา่กบั 0.67-1.00 และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  

2.1 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน

ภาษาองักฤษที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบันักเรียนประชากรเป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลอ้อมน้อย 2 โดยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. อธบิายและช้ีแจงกจิกรรมให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ านวน 4 ชุด เร่ิมสอน และให้ท า

แบบฝึกหัด เมื่อท าแบบฝึกเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาองักฤษ หลังเรียน (posttest)  

3. เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

4. สรุปผล และอภิปรายผล  
 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังน้ี 

1. วิเคราะห์ทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ และความคงทนในเรียนรู้

ค าศัพทภ์าษาองักฤษ และวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์หาประสทิธภิาพชุดกจิกรรมภาษาองักฤษ เทา่กบั 80/80  

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 มี

ประสทิธภิาพเทา่กบั 89.47/94.73 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 

3. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 หลังจากการเรียนโดย

ใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวน 33 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.15 
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ภาพที ่1 แสดงผลความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาองักฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 

 

จากภาพที่ 1 แสดงผลความสามารถการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 89.47 มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52 

 

ตอนที ่2 ผลสมัฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษจากชุดกจิกรรมภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70  

 
ภาพที่ 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

นักเรียนจ านวน 38 คน 

 

จากภาพที่ 2 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ 94.73 และมีนักเรียนมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 
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448471



ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีประสทิธภิาพ 80/80 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนประสทิธภิาพของชุดกจิกรมภาษาองักฤษของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 

มีประสทิธิภาพ 80/80  

ล าดบัที่ 

คะแนนแบบทดสอบ รวม 
คดิเป็น

ร้อยละ 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ 

คร้ังที่ 1 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 2 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 3 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 4 

5 คะแนน 

20 

คะแนน 

15 

คะแนน 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 5 5 5 5 20 100 15 100 

2 4 3 2 5 14 70 13 86.67 

3 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

4 5 3 3 5 17 85 13 86.67 

5 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

6 5 3 4 4 16 80 13 86.67 

7 5 4 5 5 19 95 15 100 

8 5 3 3 5 16 80 15 100 

9 5 3 3 5 17 85 13 86.67 

10 5 2 3 4 15 75 13 86.67 

11 5 5 5 5 20 100 15 100 

12 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

13 5 3 3 5 16 80 14 93.33 

14 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

15 3 2 2 4 11 55 10 66.67 

16 5 2 3 5 16 80 12 80.00 

17 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

18 4 2 2 4 12 60 12 80.00 

19 4 3 3 4 15 75 14 93.33 

20 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

21 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

22 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

23 5 3 4 4 16 80 13 86.67 

24 5 4 3 5 17 85 15 100 

25 5 4 4 5 18 90 15 100 

26 5 4 5 5 19 95 15 100 

27 5 3 3 5 16 80 13 86.67 

28 5 3 3 3 15 75 11 73.33 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

ล าดบัที่ 

คะแนนแบบทดสอบ รวม 
คดิเป็น

ร้อยละ 

คะแนนผลสมัฤทธิ์ 

คร้ังที่ 1 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 2 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 3 

5 คะแนน 

คร้ังที่ 4 

5 คะแนน 

20 

คะแนน 

15 

คะแนน 

คดิเป็น

ร้อยละ 

29 5 3 4 5 17 85 15 100 

30 5 3 4 5 17 85 13 86.67 

31 3 3 2 2 10 50 9 60.00 

32 5 4 5 5 19 95 14 93.33 

33 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

34 3 2 3 4 12 60 11 73.33 

35 5 3 4 5 17 85 14 93.33 

36 5 3 2 5 15 75 12 80.00 

37 5 4 4 5 18 90 13 86.67 

38 5 4 5 5 19 95 15 100 

ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 89.47  94.73 

 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าคะแนนแบบฝึกหัดมีค่าเฉล่ียร้อยละ 89.47 และคะแนนจากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉล่ียร้อยละ 94.73 ซ่ึงพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม

ภาษาองักฤษ มีค่าเป็น 89.47/94.73 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

 

ตอนที ่4 ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 มีคะแนนไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงคะแนนความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 

มีพัฒนาการดีขึ้น มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 นักเรียนจ านวน 38 คน 
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จากภาพที่ 3 แสดงคะแนนความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาองักฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปี

ที่ 1 หลังจากการเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ นักเรียนจ านวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ต ่ากว่าร้อยละ 70 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 

 

อภิปรายผล 

ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1      

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.47/94.73 เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมแต่ละ เร่ืองที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้ น และในแต่ละชุดกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนค่อนข้างสูง คือมีคะแนน 3 ถึง 5 คะแนน 

ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ มีคะแนน ต้ังแต่ 73.33 – 100 คะแนน และมี

นักเรียนเพียง 2 คน ที่มีคะแนนต ่า แสดงว่าชุดกิจกรรมน้ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงประเสริฐ ส าเภารอด (2552, 

น.16) ได้กล่าวว่าชุดกจิกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้นักเรียนสามารถช่วยให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สร้างความพร้อม และความม่ันใจให้แก่ครูผู้สอนท าให้

ครูสอนได้เตม็ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนพรัตน์ ทองมาก (2558) ได้ศึกษา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ เร่ือง ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้  ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.52/77.68 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ที่ 

75 /75 เพ็ญประภา มีเพียร (2557 : 74) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพ่ือพัฒนา

ทกัษะการเขียนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ภาระงานเพ่ือการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3          

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสทิธภิาพเทา่กบั 77.31/75.04 มีประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ต้ังไว้ 

2. ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันอนุบาลปีที่ 1 นักเรียน

จ านวน 38 คน พบว่านักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 70) มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.52 จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการ

เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในแต่ละบทเรียน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ซ่ึงเยาวพา เดชะคุปต์ (2528 : 48–

49) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางภาษาของเดก็ อายุ 6 ปีขึ้นเป็นระยะสร้างสรรค์ (Creative Stage) ในระยะน้ี

ได้แก่ ระยะที่เดก็เร่ิมเข้าโรงเรียน เดก็จะเล่นสนุกกับค าและหาวิธีสื่อความหมาย เดก็ในระยะน้ีจะพัฒนา 

วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ทกัษะในการสื่อความหมาย โดยใช้ถ้อยค าส านวนการเปรียบเทยีบและภาษาพูดที่

เป็นนามธรรมมากขึ้นและเขาจะรู้สึกสนุกกับการแสดงความคิดเหน็โดยการพูด สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ชินณเพญ็ รัตนวงศศ์ (2548:87-88) ได้ศึกษาวิจัย ผลของการสอนโดยใช้การปฏบัิติเป็นฐานการเรียนรู้

ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่อการสื่อสารเพ่ิมข้ึน นักเรียนได้มี

โอกาสปฏิบัติงานสอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียน

มากกว่าร้อยละ 60 ชอบกิจกรรมและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ และปรวิศา น าบุญจิตร์ (2556)              

ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท ์ความ
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คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 นักเรียนจ านวน 38 คน 

พบว่ามีนักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70) จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.73 และมีนักเรียน

มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 จะเหน็ได้ว่าชุดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม กับ

นักเรียนช้ันอนุบาล 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ และท า

ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเกือบทั้งหมดมีผลการเรียนรู้ดีข้ึน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังกล่าว

ข้างต้น ซ่ึงพวงรัตน์ ทวีรัตน์(2543) กล่าวว่า ประโยชน์ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ            

ใช้ส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มแล้วท าการเปรียบเทียบตรวจสอบ

พัฒนาการของผู้เรียน ว่าบรรลุจุดประสงค์หรือไม่หากเกิดผลในทางที่ดีกด็ าเนินต่อ แต่ถ้าหากไม่บรรลุ

จุดประสงค์กน็ าไปปรับปรุงการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัญจลักษณ์ ถวาย  (2557) ได้

ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์

ของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านสูงกว่าก่อนก ารใช้แบบฝึก

กจิกรรมเพ่ิมพูนค าศัพทร่์วมกบัการอ่าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนิรมล วรมัต (2551 

: 60) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏบัิติ ของ

นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันอนุบาล 1 หลังจากการเรียนผ่าน

ไป 2 สัปดาห์ ของนักเรียนจ านวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนน ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 86.84 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑต์ ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 13.15 จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษในแต่ละเร่ือง โดยใช้

ชุดกิจกรรมมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนและเม่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนกมี็ผลการเรียนดีข้ึน หลังจาก

นักเรียน เรียนผ่านไป 2 สัปดาห์แล้ว เม่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกรอบหน่ึง นักเรียนมีคะแนนผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ก  าหนดไว้ ซ่ึง Houston et al. (1972) กล่าวว่า การทดสอบความคงทนจากการ

เรียนซ า้ (relearning) โดยให้นักเรียนฝึกบทเรียนในช่วงเวลาหน่ึงแล้วกลับมาฝึกซ า้อีก เน่ืองจากการจ า

ค าศัพทไ์ด้ จะต้องมีการกระตุ้นการใช้ค าศัพท ์5 ถึง 16 คร้ัง ในกิจกรรมและ Nation (1990) กล่าวว่าถ้า

ค าศัพท์ถูกใช้อย่างซ า้ๆ ในแบบฝึกและกิจกรรมที่แตกต่างกัน ความรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนจะเพ่ิมพูนและ

เกิดความคงทนมากขึ้ น รวมถึงสมพร วราวิทยศรี (2539:24) ได้กล่าวว่า ความคงทนในการเรียนรู้ 

(Learning Retention) คือการคงไว้ซ่ึงการเรียน หรือความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเร้าที่เคยเรียนมา

หลังจากได้ทิ้ งไว้ช่ัวระยะหน่ึง ความจ าเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซ่ึงเกิดขึ้ นภายใน

เช่นเดียวกบัความรู้สกึการรับรู้ การชอบและจินตนาการของมนุษย์ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของปรวิศา น า

บุญจิตร์ (2556) ผลของการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถในการ

เรียนรู้ค าศัพท์ ความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนค าศัพทภ์าษาองักฤษ

โดยมีค่าเฉล่ียหลังการสอนสิ้นสุดทนัทกีับหลังการสอนสิ้นสุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน และปัญจ

ลักษณ์ ถวาย (2557) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่ พบว่า ความคงทน

ในการจ าความหมายค าศัพท์ หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกกิจกรรมเพ่ิมพูนค าศัพท์ร่วมกับการอ่านทนัที 

และหลังการเรียนผ่านไปแล้ว 14 วัน ไม่แตกต่างกนั  

ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

1. การใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 

1 โดยครูผู้สอนได้ใช้ค าศัพท์สั้นๆ สร้างความเข้าใจค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ก  าลังเรียน เพ่ือเช่ือมโยงกับ

ความรู้เดิมของผู้เรียน โดยครูผู้สอนได้จัดการเรียนดังน้ี เร่ิมจากค าศัพทง่์ายๆ ที่จะน าผู้เรียนคิดหาค าตอบ 

สร้างแรงจูงใจในการตอบ โดยการน าเสนอจากรูปภาพก่อน  และครูเชิอมโยงไปยังสิ่งต่างๆ  รอบตัว 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หลังจากการสอนแล้ว ครูได้ฝึกให้นักเรียนได้ตอบเป็นรายบุคคล  โดยวิธีน้ี

ท าให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนในช้ันเรียน ท าให้นักเรียนกล้าที่จะพูด

ภาษาองักฤษ น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการจ าที่ดีข้ึน  

2. การใช้ชุดกจิกรรมภาษาองักฤษโดยใช้สื่อประสมในการท าให้นักเรียน เรียนรู้ค าศัพทร์อบตัว

ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เร่ืองร่างกาย ครอบครัว โรงเรียน และอาหาร นักเรียนจะรู้ว่าค าศัพท์รอบตัวมี

อะไรบ้าง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน และเป็นความรู้ติดตัวผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้ในระดับสงูขึ้นไปได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ในการน าชุดกิจกรรมไปใช้ ควรค านึงถึงเร่ืองเวลาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียนจดจ าค าศัพทไ์ด้มากขึ้น 

2. สื่อที่น ามาใช้ในการสอน ควรมีความหลากหลาย เพ่ือกระตุ้นความสนใจ สร้างแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ สื่อควรมีสีสันที่เหมาะสมกับวัย เพ่ือให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และการจ า

ค าศัพทภ์าษาองักฤษได้มากขึ้น 

3. ในการด าเนินชุดกิจกรรม เช่น รูปภาพ หรือบัตรค า ควรเป็นเร่ืองที่สร้างข้ึนเองนักเรียน

สามารถพบเหน็ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และควรมีขนาดเหมาะสม 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษควบคู่กับการอ่านออกเสียง

ค าศัพท ์เป็นการปูพ้ืนฐานเพ่ือเรียนขั้นสงูต่อไป 

2. ควรพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 เพราะสื่อประกอบการเรียนการสอนอาจท าให้นักเรียนสนใจเรียนและจดจ า

ภาษาองักฤษได้มากยิ่งขึ้น 
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