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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง 
สัทอักษรภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรยีนรูเรื่อง Sports & 
The body แบบทดสอบดานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษกอน และหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรยีนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยมี
ประชากร  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ี 1 โรงเรยีนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม  ดีสารอุปถัมภ) จํานวน  4 หอง 
รวมท้ังหมด 143 คน และมีกลุมตวัอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  นักเรียนจํานวน 40 คน โดยใชการสุม
หลายวิธี ไดแก การสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) สถิตติท่ีใชในงานวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. แบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสม
ภาพรวมในระดับมาก ( X = 4.34) 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษ หลัง0การเรียนโดยใช0แบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สูงกวากอนเรียน0โดยใช0แบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ 
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop the “English Phonetics”  

Pronunciation of English Vocabulary Exercise 2) to compare pre-test and post-test scores and 3) 
to study the satisfaction of learning management using the “English Phonetics” Pronunciation of 
English Vocabulary Exercise. The instruments used in the study were the Sports and The Body 
lesson plan, the English pre-test and post-test and the Satisfactory Evaluation Form. The 
population is 143 students from Matthayom Suksa 1 of Chakungrao Wittaya School (In-chum 
Desarn Upatam). The sample consisted of 40 students in Matthayom Suksa  1/3, using random 
sampling methods, including Cluster Random Sampling and Simple Random Simpling. The 

statistics used in the research were mean (�̅�), Standard Deviation (S.D.) and t-test dependent. 
The research found that 

 1. The overall of “English Phonetics” Pronunciation of English Vocabulary Exercise is  at 

level of high satisfaction (�̅� = 4.34). 
2. Learning achievement in English Pronunciation after using “English Phonetics” 

Pronunciation of English Vocabulary Exercise was significantly higher than before at the .05 level. 
3. The overall of satisfaction in teaching and learning by using “English Phonetics” 

Pronunciation of English Vocabulary Exercise is at level of high satisfaction was at a high level (�̅�= 
4.35). 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

 ในโลกปจจุบันซึ่งเปนยุคของการสือ่สารแบบไรพรมแดน สงผลใหมีการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็ว
ของขอมูลขาวสารและการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ภาษาซึ่งเปนเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เปนภาษาท่ีสําคัญอีกภาษาหน่ึงท่ีคนสวนใหญใชในการติดตอสื่อสาร รัฐบาลไดมีการปฏิรูปการศึกษา การปรับปรุง
หลักสตูรใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตในปจจุบัน การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ผูเรยีนอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาํหรับระดบัประถมศึกษามุงเนน
ความสามารถในการสื่อสารดวยการฟง - พูด  ในระยะเตรียมความพรอมในระดับประถมศึกษาตอนตน  และเริม่
ผสมผสานความสามารถในการอานเขียนและสะกดคําในระยะอานออกเขียนไดในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 3) 

  สําหรับทักษะทางภาษาอังกฤษท้ังสี่ไดแก  ทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียน  การ
อานถือวาเปนทักษะท่ีสําคัญในการใชคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ ซึ่งปญหาท่ีมีผลตอการอานของนักเรียน
ปญหาหน่ึงก็คือ ปญหาดานคําศัพททําใหไมสามารถสื่อความหมายไดหรือถาผูเรียนมีความรูดานคําศัพทหรือมีวง
คําศัพทนอยมาก  ก็จะมีปญหาในการเลือกความหมายในการตีความของคําศัพท (นาตยา หิรัญสถิตพร, 2542 : 50) 

 ในสภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 พบวา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) ประสบปญหาทักษะการอาน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ มีนักเรียนสอบไดคะแนนต่ํากวาเกณฑท่ีครูผูสอนไดกําหนด ปญหาสวนหน่ึงเกิดจากสาเหตุ
ดังน้ี ผูเรียนไมมีพ้ืนฐานการอานออกเสียงภาษาอังกฤษมากอน นักเรียนไมเห็นคณุคาในการฝกทักษะการอาน และ
นักเรียนไมมีความกระตือรือรนและรักการอานจึงทาใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑการ
ประเมินของสถานศึกษา  

 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ถือวามีความสําคญัและเปนประโยชนอยางมากในการ
แสวงหาความรูของผูเรียนตองอานหนังสือเรียน ตาํราหรือวารสารภาษาอังกฤษเพ่ือใหความรูในสาขาวิชาของตนให
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กวางขวางและลึกซึ้ง สําหรับนักธุรกิจ ขาราชการ ตองใชภาษาอังกฤษเพ่ือประโยชนในความกาวหนาของตน (วิสาข 
จัติวัตร 2551: 1)  

 ผูวิจัยมีความสนใจ ท่ีจะพัฒนาทักษะการอานออกเสยีงโดยใชแบบฝกการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม 
ดีสารอุปถัมภ) ผูวิจยัหวังเปนอยางยิ่งวานักเรียนจะสามารถนําไปใชในการศึกษาระดับสูงตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใช

แบบฝกทักษะการอานออกเสียงคาํศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท

ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-ชุม     ดีสาร
อุปถัมภ) จํานวน  4 หอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/1 – 1/4 รวมท้ังหมด 143 คน 
     กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3  นักเรียน
จํานวน 40 คน โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร – ชุม ดีสารอุปถัมภ) โดยใชการสุมหลายวิธี ไดแก การสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 เนื้อหา 
     เน้ือหาท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อ21102 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับ การเรียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน เรื่อง สัทอักษร
ภาษาอังกฤษ  เรื่อง Sports & The body โดยมีคําศัพทดังน้ี 
     The body: arm, back, chest, elbow, foot, finger, hand, head, knee, leg, neck, 
shoulder, wrist, tongue, chin, eye, ear, toe, nose, stomach 
     Sports: athletics, basketball, cycling, football, gymnastic, horse, riding, jogging, 
karate, rugby, dancing, skiing, swimmimg, table tennis, tennis, volleyball, yoga, weight, hockey, 
badmintion, snowboard 
 ระยะเวลา 
            ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         เครื่องมือและการหาคณุภาพเครื่องมือ  

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  
แผนการจดัการเรียนรู คือ แผนท่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Sports & The body  

จํานวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
   1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ    
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  1.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 
   1.3 ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมายของหลักสตูรจดุมุงหมายรายวิชาและขอบ 
ขายเน้ือหาของวิชาภาษาอังกฤษ ตามหนังสือหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.4 ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรยีนรู รายละเอียดสอดคลองกับ นิยามศัพทใน    บทท่ี 1  
   1.5 นําแผนการจัดการเรยีนรูไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมในดานจุด ประสงค 
เน้ือหา  กิจกรรมการเรียนรู  สื่อการเรยีนรู และการวัดประเมินผลในแตละแผน และใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก
ไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา 
   1.6 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู ใหสมบูรณละพรอมท่ีจะนําไปใชจริงตอไป 

2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
   ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน โดยแบบทดสอบท่ีใชในการ
วิจัยในครั้งน้ีมีท้ังหมด 1 สวนคือ 0แบบทดสอบปรนัยขอสอบชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ สําหรับ
คัดเลือกไวใชจริง 30 ขอ ไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพดังน้ี  
0   2.1 ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
   2.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางแบบทดสอบ 
   2.3 ศึกษาแบบทดสอบ 
   2.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
หาความเท่ียงตรง ใชวิธีการการหาคาดัชนีความสอดคลองของนวัตกรรมและแบบทดสอบกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม (IOC) เปนการวิเคราะหเน้ือหา ข้ึนอยูกับตัวแปร เปนคณุภาพรายขอ ทุกขอควรมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู  
   ผูวิจัยไดกําหนดการสรางแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู โดยแบบประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรยีนรู0 ไดดาํเนินการสรางและหาคณุภาพ ดังน้ี 
   3.1 ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
   3.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสรางแบบประเมิน 
   3.3 สรางแบบประเมิน 
   3.4 นําแบบประเมินไปให0ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม0ตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงตามคําแนะนํา 

3.5 ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญใหสมบูรณละพรอมท่ีจะนําไปใช 
0จริงตอไป 

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเองจากเครื่องมือ ดังน้ี 
1. การทดสอบกอนเรยีน (Pre-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูคําศัพทท่ีกําหนด 

ไว (Sports & The body) โดยเปนขอสอบปรนัยท้ังหมด 
2. การทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จํานวน 30 ขอ ตามหมวดหมูคําศัพทท่ีกําหนด 

ไว (sport) โดยเปนขอสอบปรนัยท้ังหมด โดยเปนขอสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรยีนหากแตสลับขอ 
 3. การประเมินความพึงพอใจ จํานวน 10 ขอ โดยเปนแบบประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมลูใชสถิติวิเคราะห ดังน้ี 

- คาเฉลี่ย ( X ) 
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- คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

- t – test dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝกทักษะการอานออกเสยีงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.34) 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออกเสยีงภาษาอังกฤษ หลัง0การเรียนโดยใช0แบบฝกทักษะ
การอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  สูงกวากอนเรียน0โดยใช0แบบฝกทักษะการอาน
ออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรือ่ง สัทอักษรภาษาอังกฤษ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ 
เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35)  
  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใน
การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัย ไดใชแบบฝกเพ่ือพัฒนาทักษะดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งผูวิจัยได
รวบรวมคําศัพทจากหนังสือเรยีน Sprint Student’s Book 1 ของนักเรียน แบบฝกเรียงลําดับคาความยากงายโดย
เรียงคําศัพทจากงายไปหายาก กระตุนใหนักเรยีนเกิดความสนใจใหอยากปฏิบัติกิจกรรมและสนุกสนานกับการเรยีน 
ซึ่งสอดคลองกับ เว็บสเตอร (Webster , 1979 : 640) ไดใหความหมายของแบบฝกวา แบบฝกหมายถึง โจทย
ปญหาหรือตัวอยางท่ียกมาจากหนังสือ เพ่ือนามาสอนหรือใหผูเรียนฝกฝนทักษะตาง ๆ ใหดีข้ึนหลังจากท่ีเรียน
บทเรียน 
 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนดานทักษะการอานออกเสียง กอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะการอานออกเสียงคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ใชแบบทดสอบวัดความรูดานทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ แบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการอานออก
เสียง เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (อุพิษ   เหมือนทอง, 
2544.  อางอิงจาก Lawrey, 1978) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบฝกทักษะพบวานักเรยีนท่ีใชแบบฝกทักษะมี
คะแนนหลังการใชสูงกวากอนการใช และสอดคลองกับ (อุพิษ   เหมือนทอง, 2544.  อางอิงจาก ขัธชัย   มหาโพธ์ิ, 
2535) ท่ีศึกษาการใชแบบเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวานักเรียนท่ีไกรับการสอนโดยใช
แบบฝกสะกดคํามีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ 
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการอานออกเสียงคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัทอักษรภาษาอังกฤษ ภาพรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจสังเกตไดจากผูเรียนมีความ
สนุกสนานในการเรียน เน่ืองจากแบบฝกมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ และเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลอเรย 
(Larey 1978. อางใน  พิณเพชร  บูรณภิญโญ  2545 : 49 ) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกหัดกับนักเรียนในระดับท่ี 1  
ถึงระดับท่ี 3  จํานวน 87  คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกหดัเปนเครือ่งมือท่ีชวยนักเรียนในการเรยีนรู โดยนักเรียนท่ี
ไดรับการฝกโดยใชแบบฝกหัดมคีะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกหดัสูงกวาคะแนนกอนทําแบบฝกหดั นักเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนดวยแบบฝก     
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการจัดการเรียนรู 
  การใชแบบฝกควรจดัใหนักเรยีนไดมีเวลาลงมือปฏิบัติตดิตอกันเพ่ือใหนักเรียนไดทํางานน้ันๆ 
อยางตอเน่ืองจนสําเร็จ 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 



413 
 

 

  2.1 ควรทําการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานอ่ืน ๆ โดยใชแบบฝกการอานคําศัพท
ภาษาอังกฤษกับนักเรียนในระดับช้ันอ่ืน 
  2.2 ควรใชโดยใชแบบฝกการอานคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะดานคําศัพทในหมวดท่ี
นอกเหนือจากคําศัพทในบทเรียน 
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