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(ข) 

 
หัวข้องานวิจัย          การสร้างแบบฝึกทักษะการใช้ Verb  to  be                                             

                              ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1                 
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ช่ือผู้วจัิย          นางศุภกัญญา   เพชรบุรี  

 

สังกัด           คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

            หนว่ยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

ปี  พ.ศ.  2552 

 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสง ค์   เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ     

การใช้ Verb to be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2   เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียนภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1/2  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

การใช้ Verb to be  และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะการใช้                

Verb to be  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1/2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  

นั ก เ รี ยนระ ดับชั้ น ประถ มศึกษ าปี ท่ี   1/2    ภา คเ รีย น ท่ี   2   ปี การศึ กษา 255 2                         

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  34  คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่  แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be จ านวน 7 ชุด   แผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  จ านวน  7  แผน  จ านวน 7  ชั่วโมง แบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนแบบเลอืกตอบ  3  ตัวเลอืก  จ านวน  10  ข้อ  แบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนจ านวน  1  ชุด  วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังแบบฝึกทักษะการใช้ 

Verb to be     โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและทดสอบสมมติฐานโดยค่าสถิติ

ทดสอบ  (Z-test) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเ รียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be   แล้วน าไปเทียบเกณฑ์   80/80   
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วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจหลัง ใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  โดยการหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   น าเสนอข้อมูลโดยตารางประกอบการบรรยาย 

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1.แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  ของนัก เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/2                    

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.65  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ 

  2.ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ Verb to be  

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 1/2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05     

  3.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1/2   มีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ      

การใช้ Verb to be  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.98    
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ABSTRACT 

 

 

 This  research’s  objective  were  to  using   exercise verb to be   for  Prathom 1/2   

Students. 

 The  sample  were  34  Prathom 1/2   students  in  the  second  semester  on                   

the  2009  academic  year, at  Demonstration   Chiangmai   Rajabhat   University  School.  

The  research  instruments  consisted  of  (1)  Verb to be  exercise 7 exercises  and      

lesson  plan  by using  verb to be  exercise 7 lesson plans  and  used  time for teaching 7 

hours  (2)  10  items  of  pretest  and  posttest  (3)  An  evaluation  verb to be  exercise  

using  result  for  students  8  items  of  questionnaire.  Data  were  analyzed  by  using  

mean , standard  deviation  and  the  analytical  description. 

 The  findings  of  this  research  were  as  follows : 

  1. Lesson  plans  by  using  verb to be  exercise  of  Prathom 1/2   students.                 

It  had  a  lesson plans  and  required  7  hours  for  teaching  and  verb to be  exercise  

of  Lift  was  82.50/81.65. 

   2, The student’s  achievement through verb to be  exercise  of  Lift  after             

the  experiment  was  significantly  increased    at   .05  Level. 

  3. The result  of  the  evaluation  by  students  to  using  verb to be  exercise  of  

analysis  indicated  more  correspond.  The  score  was  3.98. 

 

 




