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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ  และ 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย 
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชคือ แผนการจัดการเรียนรู แบบฝกทักษะ และแบบสํารวจความพึงพอใจในการใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ดังน้ี เฉลี่ย(X)  คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  คารอยละของคะแนนเต็ม และคา t-test 
ผลวิจัยพบวา  
 1. แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสม
มาก (X = 4.41) 
 2. ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากท่ีสุด (X = 4.85) 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to develop spelling exercise from Thai proper 
noun to English for grade 7 students 2) to compare pre-test and post-test score and 3) to study 
the satisfactory of learning management by using the spelling exercise from Thai proper noun to 
English. The sample consisted of 30 students of grade 7 class 4 from using random sampling 
methods including Cluster Random Sampling and Simple Random Sampling. The instruments 
applied in data collecting were lesson plans, exercises and satisfaction survey form. The statistics 
used in the study were percentage, mean, standard deviation and t-test. The findings were as 
following: 
 1. The overall of Spelling exercise from Thai proper noun to English for grade 7 students 
at level of high satisfaction ( X = 4.41 ) 



392 
 

 

 2. Learning Achievement in Spelling exercise from Thai proper noun to English after using 
Spelling exercise Thai proper noun to English, Spelling exercise Thai proper noun to English is 
significantly different at 0.05 level. 
 3. Students are satisfied with spelling exercise from Thai proper noun to English at the 
highest level. (X = 4.85) 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาสากลของโลกท่ีทุกคนใหความสําคัญอยางยิ่งเพราะตั้งแตในอดีต จนถึง
ปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญและความจําเปนท่ีตองใชโดยเฉพาะการติดตอสื่อสารไมวาจะเปนดานการเขียน
หรือการพูด อีกท้ังยังเขามาเก่ียวของในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังแทรกอยูตามสื่อตางๆท่ีพบเห็นได
ท่ัวไป ซึ่งทุกคนตองเรียนรูและสัมผสัอยูทุกวัน ฉะน้ันการเรียนภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกคนตองเรียนรูถามี
โอกาส 
 สําหรับภาษาอังกฤษน้ัน การสะกดคําจัดวาเปนหน่ึงในรายละเอียดท่ีมีบทบาทในชีวิตประจําวัน การสะกด
คําผิดจะลดประสิทธิภาพของการเขียนลง ปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะพิจารณากําหนดหรือตัดสินระดับคุณภาพของ
การศึกษาของบุคคลจากอัตราความถูกตองในการสะกดคําของบุคคลน้ัน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ เออรเนส 
ฮอรน (Horn 1954) ท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของการสะกดคําไววา การเขียนสะกดคําผิดน้ันจะทําใหผูท่ีมารวมงาน
ขียนช้ินน้ันๆ มองเห็นคุณคาของหรือความสามารถของผูเขียนต่ําลง (นิตยา ฤทธิโยธี 2540 ) การสอนสะกดคําน้ันมี
จุดมุงหมายท่ีจะฝกใหนักเรียนเขียนไดถูกตอง และสรางเสริมความสามารถ รวมท้ังทักษะในการเขียนใหถูกตอง
รวดเร็ว ตลอดจนรูจักใชคําตางๆในงานเขียนของตนไดอยางกวางขวางอีกดวย จะเห็นไดวาในปจจุบันน้ี หลาย ๆ ท่ี
จะใหความสําคัญกับการใชภาษาอังกฤษในการลงประกาศรับสมัครตางๆเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนคุณสมบัติขอหน่ึง
ท่ีนักเรียนตองมี เพ่ือใชในการกรอกขอมูลตางๆ 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผานมา ผูวิจัยพบวา เมื่อใหนักเรียนกรอกขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปน
คําศัพทเฉพาะใหเปนภาษาอังกฤษ เชนช่ือหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดของตนแงไมได จากการสังเกตและ
สอบถามนักเรียนทําใหทราบวาเปนเพราะนักเรียนยังไมสามารถเทียบอักษรระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษได 
และบางคนมีพ้ืนฐานความรูเดิมไมดีเทาท่ีควร ทําใหไมสามารถเทียบสระ-พยัญชนะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษด
อยางถูกตอง บางคนไมสามารถเขียนได ถึงแมวาผูสอนจะเขียนใหดูแลวก็ตาม 
 จากสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันขางตน จะทําใหเห็นวาการท่ีจะจัดการเรียนการสอนน้ันควรมีตัว
ชวยหรือสื่อการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายเพ่ือชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางรวดเร็ว โดย
ผูสอนเปนผูปรับเลือก และใชสื่อตางๆใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู  
สําหรับสื่อน้ันมีมากมายหลายประเภท แบบฝกทักษะถือเปนสื่ออีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนได  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคาํเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ระหวางกอนและหลังการใชชุดฝกทักษะ  
 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 4 หองเรียน ท่ีกําลังศึกษาอยู
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร รวมท้ังหมด
จํานวน 117 คน   
 กลุมตัวอยาง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/4  จํานวน 30 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน ประกอบดวย 
วิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เน้ือหา 
 การสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังฤษโดยการเทียบอักษรและสระภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ใน
เรื่องของการสะกดช่ือบุคคล  ช่ือสถานท่ีในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดในประเทศไทย ดังน้ี 

สระภาษาไทย สระภาษาอังกฤษ 
อะ อั อา a 
อํา อาม am 

อิ อี i 
อึ อื อุ อู u 
เอะ เอ็ เอ e 
แอะ แอ ae 

โอะ โอ เอาะ ออ o 
เออะ เออ oe 

ใอ ไอ อัย ไอย อาย ai 
เอียะ เอีย ia 

เอือะ เอือ อัวะ อัว ua 
เอา อาว ao 
อุย อูย ui 

โอย ออย oi 
เอย oei 

เอือย อวย uai 
อิว iu 
เอว eo 
แอว aeo 
เอียว ieo 

ฤ(รึ) ฤา(รือ) Ru 
ฤ(ริ) Ri 

ฤ(เรอ) Roe 
ฦ ฦา Lu 
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พยัญชนะไทย 
พยัญชนะอังกฤษ 

ตัวตน(Initial) ตัวสะกด(Final) 
ก K k 

ข ค ฆ Kh k 
ง Ng ng 

จ ฉ ช ฌ Ch t 
ญ Y n 

ด ฎ ฑ(บางคํา) D t 
ต ฏ T t 

ถ ฐ ท ฑ ธ ฒ Th t 
น ณ N n 
บ B p 
ป P p 

ผ พ ภ Ph p 
ฝ ฟ F p 
ม M m 
ย Y - 
ร R n 

ล ฬ L n 
ว W - 

ซ ทร ศ ษ ส S t 
ห ฮ H - 

 
 เวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ระหวางเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจ
ในการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝกทักษะเพ่ือการพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 
คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
 2. แผนการจัดการเรียนรูประกอบกรสอนโดยใชแบบฝกทักษะเพ่ือพัฒนาการเขียนสะกดคําเฉพาะ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนการสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษกอนเรียนและ
หลังเรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เปนแบบทดสอบแบบตอบ
สั้น (Short answer) และใหผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00  
 4. แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพแบบสํารวจ โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาความเหมาะสมของ ขอคําถามกับ
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แผนผังการสรางแบบสํารวจ แลวนําผลการพิจารณามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา ดัชนี ความสอด
คลองของขอคําถามมีคาระหวาง 0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามมีความตรงเชิงเน้ือหาทุกขอ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองดังน้ี 
 1. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการ
เขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กับนักเรียนกลุม
ตัวอยาง โดยดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 4 แผน เปนระยะเวลา 4 คาบ ไดทําการ
ทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 3. ภายหลังการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษเสร็จสิ้น ดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบตอบสั้น (Short answer) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบ
กอนเรียนแลวนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหทางสถิติ 
 4. สํารวจความพึงพอใจหลังจากเรียนรูโดยการใชชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะ โดยหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2. การทดสอบหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหความแตกตางโดยใชการทดสอบคา
ที (t-test) แบบ Dependent เปรียบเทียบคะแนนของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะโดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 3. วิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งเปน
แบบตรวจสอบรายการ ดวยการแจงนับความถ่ี และหาคารอยละ สวนขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอชุดฝกทักษะ ซึ่ง
เปนคําถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสําหรับ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับชุดฝกทักษะซึ่งเปนคําถามปลายเปด วิเคราะหโดยการวิเคราะหเน้ือหา 
 การแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากคําตอบแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑดังน้ี 
 คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก 
 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.45 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1) แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 แสดงวาแบบ
ฝกทักษะความเหมาะสมในระดับเหมาะสมมาก 
  2) ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลัง
การใชชุดฝกทักษะ โดยคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชแบบฝกในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก เพราะผูวิจัยไดคํานึงถึงหลักในการสรางซึ่ง Seel & Glasgow 
(1990) ไดเสนอแนะไววา ในการจัดสถานการณทางการเรียนการสอนน้ันสามารถกําหนดขอบเขตเน้ือหาจาก
หลักสูตร โดยกําหนดจากหนวยการเรียนยอย ๆ ไปสูหนวยการเรียนใหญ แตอยางไรก็ตามในการออกแบบการสอน
หรือการสรางแบบฝกควรคํานึงถึงองคประกอบดังตอไปน้ี  เน้ือหาท่ีคัดเลือกมาสรางแบบฝกตองอิงจุดประสงค
รายวิชา กลวิธีท่ีใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว การวัดตองอิงพฤติกรรมการเรียนรู และ
รูจักนําเทคโนโลยีมาใชประกอบเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพและคุมคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชัยยงค พรหม
วงศ ( 2556 :19) ท่ีไดเสนอแนวการสรางแบบฝกดังน้ี 1) ควรมีคําช้ีแจงการใชแบบฝก 2) ตารางปฏิบัติกิจกรรมของ
นักเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย จุดประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และ
ประเมินผล 4) เฉลย 5) แบบฝกท่ีมีรูปภาพประกอบสวยงาม และนอกจากน้ี Bock (1993) ไดเสนอหลักในการสราง
แบบฝกดังน้ี 1. กอนท่ีจะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราว ๆ กอนวาจะเขียน แบบฝกเก่ียวกับเรื่องอะไร มี
จุดประสงคอยางไร 2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีจะใชสรางแบบฝก 3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ
เน้ือหาใหสอดคลองกัน 4. จุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 
และเรียงกิจกรรมหรืองานท่ีนักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปหายาก 5. กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในแตละตอนให
เหมาะสมกับแบบฝก6. กําหนดเวลาท่ีจะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 7. ควรประเมินผลกอนและหลัง ซึ่ง
จากท่ีกลาวมาท้ังหมดหลักการสรางแบบฝกน้ันตองคํานึงถึง หลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู จึงคัดเลือกเน้ือหาให
สอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงค เพ่ือนําไปสรางแบบฝก ซึ่งจะตองมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และสามารถสราง
ความเขาใจใหกับผูเรียนและท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงคือภาระงานและกิจกรรมท่ีเลือกใชในแบบฝกตองสอดคลองกับ
รูปแบบการสอน ทําใหแบบฝกทักษะอยูในระดับเหมาะสมมาก 
 2. คาเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเขียนสะกดคําเฉพาะภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชชุดฝกทักษะ กลุมตัวอยางมีคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 เปนไปตามผลงานวิจัยของ ทัศนีย เทศตอม (2552) จัดทําวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานและการเขียน
สะกดคําพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําไดออก
ออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีลักษณะเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ดําเนินการทดลองโดยให
กลุมตัวอยางทดสอบกอนเรียน แลวจึงใหเรียนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป เมื่อเรียนจบแลวใหนักเรียนทําแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลวจึงนําผลไปวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล พบวา 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานและการเขียนสะกดคําพ้ืนฐาน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสอดคลองกับวิจัย
ของสุพรรณษา ทิพยเท่ียงแท (2557) ในหัวขอ การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
ใชขอมูลทองถ่ินชะอํา สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผลการวิจัย พบวา ผูวิจัยสรางแบบฝกทักษะท่ีมีรูปภาพ
ประกอบสวยงาม มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เน้ือหานาสนใจ โดยใชขอมูลทองถ่ินท่ี ใกลตัวมาสรางเปนแบบฝก  
นักเรียน และนําไปใชกับนักเรียน จนกระท่ังนักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษไดดีกวาเดิม ตอบคําถามได
ถูกตอง นักเรียนท่ีอยูในระดับปานกลางและออนอาจจะใชเวลาในการทําแบบฝกชากวา แตก็เขาใจเรื่องท่ีเรียน
ไดมากข้ึน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชแบบฝกทักษะ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.85 แสดงวานักเรียน
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ตอแบบฝกทักษะท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเมื่อจําแนกความพึงพอใจของนักเรียนออกเปน
รายดาน พบวา  ดานเน้ือหามีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.83 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และดาน
รูปแบบการนําเสนอมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.86 แสดงวานักเรียนความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด จึงกลาวไดวา 
นักเรียนรูสึกในทางบวก มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอการเรียนการสอนท่ีจัดข้ึนอยางมาก ซึ่งสังเกตได
จาการใหความรวมมือในการตอบคําถาม การเขารวมกิจกรรมตางในช้ันเรียน 
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ขอเสนอแนะ 
 การสรางชุดการเรียนรูควรมีความรวมมือกันระหวางผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา หลักสูตรการสอน หรือการ
ผลิตสื่อ เพ่ือสรางชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ในข้ันตอนของการสรางชุดการเรียนรู ผูสอนจะตองมี
การศึกษาคนควาท้ังในดานความรูและในดานการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือใหชุดการเรียนรูมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
และยังเปนการดึงความสนใจของผูเรียนในการศึกษาชุดการเรียนรูน้ันๆ 
 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาในดานอ่ืนๆ 
 2. ควรมีคิดคนนวัตกรรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะชวยพัฒนานักเรียนในการสะกดคําเฉพาะภาษไทยเปน
ภาษาอังกฤษใหนาสนใจและไดผลดีมากข้ึน 
 3. ควรคิดคนนวัตกรรมหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพนักเรียนใหกับนักเรียนท้ังกลุมออน และกลุมเกง 
 4. ควรนําบทเพลงคาราโอเกะมารวมฝกสรางบรรยากาศในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน  
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