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บทคดัย่อ 

 

ช่ืองานวจัิย การศึกษาเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

ช่ือผู้วจัิย อาจารยว์ีณา พว่งเพง็ 

สาขาวชิา ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2560 

  

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการกลุ่มตวัอย่างคือ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีเรียนวิชา 

2000-1209 การโตต้อบจดหมายธุรกิจท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษตํ่ากวา่

เกณฑ์ (ร้อยละ 60) จ่านวน5คน โดยเก็บรวบรวมการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียง

ของนักเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพอย่างดีข้ึน ส่งผลการอ่านออกเสียงเสียงมี

ผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์คะแนน ความสามารถทางดา้นการอ่าน

ออกเสียงภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบคะแนนความ

แตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการฝึก โดยใช้สถิติค่า t-test ในการคาํนวณผลการวิจยัพบว่ากลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงของนกัเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะมีประสิทธิภาพอย่างดีข้ึน 

ส่งผลการอ่านออกเสียงเสียงมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งสามารถสามารถ

สรุปผลวิจยัได ้คือ กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถทางการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษสูงข้ึนทั้ง 5 ชุด 

หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

 

คําสําคัญ :แบบทดสอบความสามารถทางดา้นการอ่าน การพฒันาทกัษะการอ่าน 

 

 



 
 

บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 สังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่งในชีวิตประ

จ่าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบ

อาชีพ ความบนัเทิง การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีหลากหลายและวิสัยทศัน์ของชุมชน

โลก น่ามาซ่ึงมิตร ไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความเขา้ใจ

ตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เขา้ใจความ แตกต่างของภาษาและวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ

คิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้

ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ ต่าง ๆ ไดง่้าย กวา้งขวางข้ึน และมี

วสิัยทศัน์ในการด่าเนินชีวติ (ส่านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2551: 1)  

 ความสําคญัของภาษาต่างประเทศตามท่ีกล่าวมาน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดก้าํหนดให้มี

การ เรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศทุกช่วงชั้น เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความเป็น

มนุษย ์สร้างศกัยภาพในการคิดและการท่างานอยา่งสร้างสรรค ์เป็นรากฐานและเตรียมความพร้อม

ในการเรียนของ เยาวชนรุ่มใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัสังคมยุคขอ้มูลข่าวสาร ช่วยให้นกัเรียนเป็นผูมี้

วิสัยทศัน์กวา้งไกล ภาษาองักฤษ(คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เพื่อใช้เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การ

พฒันาการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ โดยให้ผูเ้รียนมีความ เขา้ใจ และสามารถน่าหลกัภาษาองักฤษท่ี

ไดศึ้กษาไปประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นพื้นฐานในการ เรียนรู้ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในระดบัต่อไป 

และก่อให้เกิดพฒันาการในการเรียนได้อย่างย ัง่ยืนและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีความ

คาดหวงัว่าเม่ือนักเรียนเรียนภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา 

นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด

ความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกและทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และ

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม (กรมวิชาการ, 2551) โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง ทกัษะการอ่าน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีให้ประโยชน์ส่าหรับการแสวงหาความรู้เพื่อน่าไปใช้ปรับปรุง

และพฒันา คุณภาพชีวติและสังคม  

 การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบความสําคญั ของ

ทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน จะพบว่าการอ่านเป็นทกัษะท่ีสําคญักว่า 

ทกัษะอ่ืน ๆ เพราะทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแสวงหาความรู้เพื่อน่าไปประยุกต์ใช้



 
 

ใน การศึกษา การเจราต่อรองและเพื่อการแข่งขนัทางการประกอบอาชีพ (วิสา จตัติวตัร 2543: 41) 

ทกัษะ การอ่านจึงเป็นทกัษะการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีสําคญัในการศึกษาทุกระดบั เน่ืองจากการเรียน

วิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนตอ้งใชก้ารอ่านเป็นส่ือการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนภาษา

เพราะผูเ้รียนมี โอกาสใช้ทกัษะ ฟัง พูด และเขียนน้อยกว่าทกัษะการอ่าน ดงันั้นการอ่านจึงเป็น

เป้าหมายสําคญัในการ เรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเคร่ืองมือน่าไปสู่การ

แสวงหาความรู้ทั้งปวง (อา้งใน ถนอมเพญ็ ชูบวั: 2554) และเป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่ ปัญหาท่ีสําคญั

ของคนไทยส่วนมากในการเรียน ภาษาองักฤษ คือค่าใดท่ีไม่เคยอ่านจะอ่านไม่ไดห้รืออ่านไดแ้ต่ไม่

แน่ใจในความถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอ่านออกเสียงช่ือเฉพาะ เช่น ช่ือคน ช่ือส่ิงของ หรือช่ือ

สถานท่ี (มงคล กุลประเสริฐ, 2548 ) 

 แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ถือวา่มีความสําคญัและเป็นประโยชน์อยา่งมากในการ 

แสวงหาความรู้ของผู ้เรียน นักเรียน นิสิตนักศึกษาต้องอ่านหนังสือเรียน ตาํราหรือวารสาร

ภาษาองักฤษเพื่อใหค้วามรู้ในสาขาวชิาของตนให้กวา้งขวางและลึกซ้ึง ส่าหรับนกัธุรกิจ ขา้ราชการ 

ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ในความกา้วหนา้ของตน(วิสาข ์จติัวตัร์ 2543: 1) สอดคลอ้งกบั

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2530:50) ท่ีใหแ้นวคิดวา่ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีสําคญัและจ่าเป็นตอ้ง

ใช้มากกว่าทักษะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะส่าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

นอกจากน้ี ฉวีวรรณ คูหาภินนัท ์ (2542:3) สนบัสนุนว่า การอ่านมีความสําคญัและจ่าเป็นต่อทุก

อาชีพทุกเพศทุกวยั การอ่านช่วยให้คนเรา รอบรู้ ฉลาด ทนัโลก (อา้งใน จกัพรรดิ คงน่ะ 2550: 14)(

อา้งในโสภิตา โตไร) 

 จากการท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษพบวา่นกัเรียนโรงเรียนเตรียมบณัฑิต

พิช ชาลยัประสบปัญหาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการอ่านใน

ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีนกัเรียนสอบไดค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑท่ี์ครูผูส้อนไดก้าํหนด(ร้อยละ 60) 

มีนกัเรียนเพียง จาํนวน ร้อยละ 40 ผา่นเกณฑ์การประเมินท่ีไดก้าํหนดไว ้สาเหตุของปัญหาส่วน

หน่ึงเกิดจากนกัเรียนเรียน เอง คือ 1 ผูเ้รียนไม่มีพื้นฐานการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษมาก่อน 2 

นกัเรียนไม่เห็นคุณค่าในการฝึก ทกัษะการอ่าน และนกัเรียนไม่มีความกระตือรือร้นและรักการอ่าน

จึงท่าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาษาองักฤษตํ่ากว่าเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งมัน่และสนใจท่ีจะพฒันา ทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษส่าหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้นักเรียนได้มีการ พฒันาการในการเรียนได้อย่างย ัง่ยืนและมี

ประสิทธิภาพในการอ่านมากยิง่ข้ึน 

 

 



 
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้งโดยใช้ส่ือแบบฝึก

ทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ  

สมมติฐานการวจิัย 

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้น

ปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนวิชา (2000-1209) การโตต้อบ

จดหมายธุรกิจ มีความสามารถทางการอ่านออก เสียงหลงัจากไดเ้รียนผา่นส่ือแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ประชากร 

                 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จาํนวน 5 คนโดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนโดยการคดัเลือกแบบเจาะจงนกัศึกษาท่ีทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีมีคะแนนตํ่าสุดจาํนวน 5 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 

   ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถทางดา้นการอ่าน การพฒันาทกัษะการอ่าน 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียงของนกัศึกษา   

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 แบบทดสอบ คือชุดของคาํถาม ปัญหา สถานการณ์ กลุ่มของงานหรือกิจกรรมอย่างใดอยา่ง

หน่ึงท่ีใชเ้ป็นส่ิงเร้า กระตุน้ย ัว่ย ุหรือชกันาํใหผู้ถู้กทดสอบแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนอง

ตามแนวทางท่ีตอ้งการ แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดัสมรรถภาพทางสมองไดดี้ท่ีสุด 

 ความสามารถ หมายถึง การแสดงออกถึงการกระทาํอยา่งใดอยา่งออกมาท่ีสูงกวา่เกณฑ์เฉล่ีย

หรือมาตรฐานทัว่ไป อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ฝึกฝน จนกลายเป็นทกัษะ / ความชาํนาญ 



 
 

 ทักษะ  หมายถึง ความชดัเจน และความชาํนิชาํนาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงบุคคลสามารถ

สร้างข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ ได้แก่ ทกัษะการอาชีพ การกีฬา การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การอ่าน การ

สอน การจดัการ ทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทกัษะทางภาษา ทกัษะทางการใชเ้ทคโนโลย ีฯลฯ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะทาํให้นกัเรียน

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิ

พิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1.  ทาํให้รู้ประสิทธิภาพของการฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษท่ีส่งผลต่อการพฒันาการ

อ่านอยา่งต่อเน่ือง 

 2.  เป็นแนวทางสําหรับครูผู ้สอน และผู ้ท่ี เก่ียวข้องกับเด็กในการฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษใหก้บัเด็ก 

 3.  เป็นแนวทางในการคน้ควา้  วจิยั  เก่ียวกบัการฝึกทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษของเด็ก

ต่อไป 

                       

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วธีิการสอนตามปกติและวธีิการ 

ประเมินท่ีเนน้นกัเรียนเป็นสาํคญั 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

ทกัษะในดา้นการอ่าน 



 
 

บทที ่2  

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยใชแ้บบฝึก ผูว้ิจยัได้

ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฏี  

ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการทาํวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกทกัษะการอ่าน 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

1. แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน 

ความหมายของการอ่าน  

 การอ่านเป็นกระบวนการพฒันาทกัษะ การรับรู้ความหมายของคาํ สัญลกัษณ์ ความรู้ 

ความคิด ความรู้สึกและจินตนาการของผูเ้ขียน โดยส่ิงสาํคญัคือความเขา้ใจในการอ่าน  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช 2542 (2546: 13) ให้ความหมายของคาํวา่ 

“อ่าน” ไวว้า่ตามตวัหนงัสือ ถา้ออกเสียงดว้ยเรียกวา่อ่านออกเสียง ถา้ไม่ออกเสียงเรียกวา่ อ่านในใจ 

สังเกตหรือพิจารณาดูใหเ้ขา้ใจ เช่น อ่านสีหนา้ อ่านริมฝีปาก อ่านใจ    

 ศิริพร ลิมตระการ (2543 : 5) ไดก้ล่าววา่การอ่านคือ กระบวนการแห่งความคิด ในการรับ

สารเขา้ในขณะท่ีอ่านสมองของผูอ่้านจะตอ้งคิดตาม ผูเ้ขียนหรือตีความขอ้ความท่ีอ่าน ไปดว้ย

ตลอดเวลา ผูอ่้านท่ีดีนั้นจะตอ้งเขา้ใจขอ้ความท่ีตนอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง   

 สุพรรณี วราทร (2545: 13) ไดอ้ธิบายความหมายของการอ่านโดยสังเขปเปรียบเทียบการ

อ่านกบักระบวนการถอดรหสั เป็นปฏิกิริยาอนัเป็นผลจากการเห็นสัญลกัษณ์ หรือขอ้ความ การอ่าน

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัทกัษะทางความคิด เป็นกระบวนการทางสมองท่ีซบัซ้อน ประกอบดว้ยการเห็น

และรับรู้ขอ้ความ (word perception) การเขา้ใจ (apprehention) และการแปลความหมาย 

(interpretation) 

 บรรพต ศิริชยั (2547 :2) กล่าววา่ การอ่าน หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการรับสาร 

ขณะท่ีอ่านสมองของผูอ่้านจะตอ้งแปลความหมาย ตีความขอ้ความหรือเร่ืองราวท่ีอ่านไปด้วย



 
 

ตลอดเวลา ในระหวา่งท่ีผูอ่้านกาํลงัอ่านหนงัสืออยูน่ั้น จะตอ้งใชก้ลวิธีหลาย ๆ อยา่ง เพื่อช่วยให้

เขา้ใจเร่ืองราวไดเ้ร็วข้ึนไดแ้ก่ ความรู้เดิมในคาํศพัท ์ เพื่อใชอ้ธิบายความหมาย แปลความ ตีความ 

และขยายความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ นอกจากน้ีผูอ่้านจะตอ้งมีความคิดเชิงวิจารณ์ และสร้างสรรค ์

สามารถพิจารณาเหตุผลจากขอ้ความท่ีอ่าน เขา้ใจความคิดหรือความมุ่งหมายของผูเ้ขียน รวบรวม

ความคิดท่ีไดจ้ากการอ่าน แลว้นาํไปประสานกบัประสบการณ์เดิมของตนเป็นความคิดใหม่ เพื่อ

นาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม   

 Dechant (1982:4) ไดก้ล่าวถึงการอ่านวา่ การอ่านเป็นปฏิกิริยาระหวา่งการมองเห็นกบั

องคป์ระกอบในการแปลความหมาย โดยผูอ่้านจะเคล่ือนสายตาตามบรรทดัของตวัอกัษร จากซ้าย

ไปขวา หยุดทาํความเขา้ใจคาํ แลว้รวบรวมเขา้เป็นหน่วยความคิด ผูอ่้านจะตีความส่ิงท่ีอ่านโดย

อาศยั ความรู้และประสบการณ์เดิม ประมวลความคิด พินิจ พิจารณาและสรุปความเห็น  

 Crawlay (1995:14-15) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านวา่เป็นขบวนการท่ีสลบัซบัซ้อน ตอ้ง

ใชก้ระบวนการคิด ระลึกถึงคาํต่าง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งความคิดกบัส่ิงท่ีมองเห็น แลว้

จึงสรุปความหมายจากสัญลกัษณ์ท่ีอ่าน       

 สรุปว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดในการรับสาร เป็นพฤติกรรมทางการใช้

ภาษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นการแปลความหมายของตวัอกัษร สัญลกัษณ์ ภาพท่ีไดดู้ออกมาเป็น

ถอ้ยคาํและความคิด ทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านแลว้นาํไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาตนเอง ทั้งดา้น

สติปัญญา สังคมและอารมณ์        

    

ประเภทของการอ่าน  

โดยทัว่ไปการอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ ดงัน้ี 

  1. การอ่านออกเสียง คือการอ่านหนังสือโดยท่ีผูอ่้านเปล่งเสียงออกมาดงั ๆ 

ในขณะอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ดงัน้ี เพื่อความบนัเทิง เพื่อถ่ายทอดข่าวสาร เพื่อประกาศ เพื่อ

รายงานหรือเพื่อแถลงนโยบาย ดงันั้น การอ่านออกเสียง จึงเป็นการแปลสัญลกัษณ์หรืออกัษร

ออกเป็นเสียง จากนั้นจึงแปลสัญญาณเสียงเป็นความหมาย ซ่ึงผูอ่้านตอ้งระมดัระวงัการอ่านออก

เสียงทั้งเสียง “ร” “ล” คาํควบกลา้ การสะกด จงัหวะ ลีลา และการเวน้วรรคตอนให้ถูกตอ้งไพเราะ 

เหมาะสม   

  2. การอ่านในใจ คือ การทาํความเขา้ใจสัญลกัษณ์ท่ีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมถึงรูปภาพและเคร่ืองหมายต่าง ๆ ออกเป็นความหมายโดยใชส้ายตาทอดไปตามตวัอกัษรหรือ

สัญลกัษณ์ แลว้จึงใชก้ระบวนการคิด แปลความหมาย ตีความ เพื่อรับสารของเร่ืองนั้น ๆ 

    



 
 

ความหมายและประเภทของคําศัพท์  

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2545: 1095) ให้ความหมายของคาํวา่ ศพัท ์หมายถึง 

คาํยากท่ีตอ้งแปลสังเวยีน สฤษติกุลและคณะ (รัตติกาล สุทธิสวสัด์ิกุล. 2547: 7; อา้งอิงจาก สังเวียน 

สฤษติกุลและคณะ. 2521: 46) กล่าววา่ ศพัท ์ คือ คาํเด่ียวหรือกลุ่มคาํหรือกลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึง ซ่ึงมี

ความหมายให้รู้วา่คืออะไร ศิธร แสงธนูและคิด พงศทตั (2521) ไดแ้บ่งประเภทคาํศพัทอ์อกเป็น 2 

ประเภท คือ     

1. คาํศพัทท่ี์มีความหมายในตวัเอง (Content Words) คือ คาํศพัท์ประเภทท่ีเราอาจบอก

ความหมายได ้ โดยไม่ตอ้งข้ึนอยูก่บัโครงสร้างซ่ึงเป็นคาํท่ีมีความหมายตามพจนานุกรมเช่น dog , 

box , pen เป็นตน้   

2. คาํศพัทท่ี์ไม่มีความหมายในตวัเองแน่นอน (Function Words) ไดแ้ก่ Article, Preposition 

Pronoun เป็นตน้ คาํประเภทเหล่าน้ีใชม้ากกวา่คาํประเภทอ่ืนๆ สอนแปลความหมายไม่ไดผ้ล ตอ้ง

ใหส้ังเกตการใชแ้ละการฝึกใชโ้ครงสร้างต่างๆ จึงจะเกิดประโยชน์เช่นเดียวกนักบั อญัชลี แจ่มเจริญ 

(สมใจ หอมสุวรรณ. 2544: 41; อา้งอิงจาก อญัชลี แจ่มเจริญ. 2526: 16) ไดแ้บ่งประเภทของคาํศพัท์

ไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. คาํท่ีมีความหมายในตวัเอง (Content Words) เป็นคาํท่ีมีความหมายตามพจนานุกรม แต่

เปล่ียนความหมายไดเ้ม่ืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีต่างกนัในประโยค คาํเหล่าน้ีไดแ้ก่คาํนาม คาํกิริยา (ยกเวน้ 

Auxiliary Verbs) , คาํคุณศพัท ์และคาํกริยาวเิศษณ์  

2. คาํท่ีไม่มีความหมายแน่นอนในตวัเอง (Function Words) เป็นคาํท่ีเปล่ียนความหมายไป

ตามโครงสร้าง คาํเหล่าน้ีคือ Articles , Prepositions , Personal Pronouns ,Possessive Adjectives , 

Demonstratives , Relative pronouns , Conjunctions , Auxiliary Verbs, One หรือ Ones ท่ีใชแ้ทน

นาม และสุไร พงษท์องเจริญ (2526: 149)        

  

ไดแ้บ่งประเภทคาํศพัทอ์อกเป็น 2 ประเภท คือ      

 1. Active Vocabulary คือคาํศพัท์ท่ีนกัเรียนควรใชเ้ป็นและใช้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คาํศพัท์

เหล่าน้ีใชม้ากในการฟัง พูด อ่านและเขียน เช่น คาํวา่ important , necessary , consist เป็นตน้ 

สาํหรับการเขียนคาํศพัทป์ระเภทน้ี ครูจะ ตอ้งฝึกบ่อยๆ ซํ้ าๆ จนนกัเรียนสามารถนาํไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 

 2. Passive Vocabulary คือ คาํศพัท์ท่ีควรจะสอนให้รู้แต่ความหมายและการออกเสียง

เท่านั้น ไม่จาํเป็นจะตอ้งฝึกคาํศพัทป์ระเภทน้ี เช่น คาํว่า elaborate, fascination แต่หากเรียนใน

ระดบัสูงข้ึน คาํศพัทเ์หล่าน้ีอาจกลายเป็นคาํศพัทป์ระเภท Active Vocabulary ได ้  

 ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ คาํศพัท ์ หมายถึง คาํท่ีมีความหมาย ซ่ึงอาจแบ่งได ้ 2 ประเภทคือ 



 
 

คาํศพัทท่ี์มีความหมายในตนเองอยา่งแน่นอน และคาํศพัทท่ี์ไม่มีความหมายแน่นอนโดยจะข้ึนอยู่

กบัโครงสร้างหลกัการเลอืกคําศัพท์เพือ่นํามาสอน       

 วลิเล่ียม (ตริยาภรณ์ สาเลิศรัมย.์ 2549: 26; อา้งอิงจาก William. 1965: 176-187) ผูเ้ช่ียวชาญ

ทาํงานดา้นภาษาไดก้ล่าวถึงการเลือกคาํศพัทว์า่ เน่ืองจากภาษาต่างประเทศท่ีเรียนกนัอยูน้ี่ เป็นการ

เรียนจากตาํราซ่ึงไม่ใช่สถานการณ์จริงเหมือนกบัภาษาแม่ จึงตอ้งมีการเลือกคาํศพัทจ์ากหนงัสือ

ต่างๆ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี คือ         

 1. เลือกจากตวัอยา่งท่ีผูเ้รียนอ่านหรือไดย้ิน โดยนบัคาํท่ีปรากฏบ่อยท่ีสุดหรือมีความถ่ีใน

การใชม้ากแลว้คดัเลือกคาํนั้นมาสอนเพราะจะทาํใหผู้เ้รียนจาํไดม้ากกวา่คาํท่ีปรากฏนอ้ย  

 2. จาํนวนตวัอยา่งท่ีปรากฏคาํควรจะมาจากหนงัสือหรือตาํราหลายๆ จะทาํให้บญัชีความถ่ี

นั้นมีค่ามากยิง่ข้ึน          

 3. คาํศพัทท่ี์มีความถ่ีตํ่าแต่จาํเป็นสาหรับสถานการณ์หน่ึง ควรจะนาํมาสอนถึงแมจ้ะไม่เป็น

คาํท่ีปรากฏบ่อย เช่น คาํวา่ Blackboard เป็นตน้      

 4. คาํศพัท์คาํหน่ึงอาจครอบคลุมไปไดห้ลายความหมายหรือหลายๆ คาํ คาํท่ีสามารถ

ครอบคลุมความหมายของคาํไดม้ากกวา่จะไดรั้บการพิจารณาเลือกก่อน    

 5. การเลือกคาํศพัท์ตอ้งคาํนึงถึงคาํท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย ซ่ึงมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง คือ  

5.1 คาํศพัทบ์างคาํท่ีไดรั้บการเลือกเพราะมีความเหมือนกบัภาษาเดิมของผูเ้รียนทาํใหจ้าํได้

ง่ายข้ึน  

5.2 คาํศพัทบ์างคาํสามารถเขา้ใจความหมายไดง่้ายจึงควรเลือกคาํท่ีมีความหมายท่ีชดัเจน  

5.3 การเลือกคาํศพัทต์อ้งคาํนึงถึงความสั้นและสามารถจาํไดง่้ายหรือออกเสียงไดง่้าย  

5.4 คาํศพัทท่ี์มีรูปแบบ (Pattern) ท่ีสมํ่าเสมอจะไดรั้บการเลือกมากกวา่คาํท่ีมีรูปแบบท่ีไม่

แน่นอน  

5.5 คาํศพัทท่ี์ผูเ้รียนเคยเรียนผา่นมาแลว้เม่ือมาผสมเป็นคาํใหม่ทาํใหง่้ายต่อการเขา้ใจและ

การจาํ  

ดงันั้นสรุปไดว้่าการเลือกคาํศพัท์ท่ีจะนาํมาสอนผูเ้รียนนั้นควรเป็นคาํศพัทท่ี์ผูเ้รียนเคยได้

ยิน หรือจะตอ้งไดใ้ชบ้่อย หรือเป็นคาํท่ีมีความจาํเป็นสําหรับสถานการณ์หน่ึงๆ ในชีวิตประจาํวนั

ของผูเ้รียน   

 

 

 



 
 

2.แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแบบฝึกทกัษะการอ่าน 

ความหมายของแบบฝึกทกัษะ         

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2535: 16) ให้ความหมาย แบบฝึกเสริมทกัษะวา่หมายถึง ส่ิงท่ี

นกัเรียนตอ้งใช้ควบคู่กบัการเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบฝึกท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึง

กระทาํอาจกาํหนดแยกเป็นแต่ละหน่วย หรืออาจรวมเล่มก็ได ้    

  ศศิธร ธญัลกัษณานนัท ์(2542: 375) ใหค้วามหมายแบบฝึกเสริมทกัษะวา่ หมายถึง 

แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีใชฝึ้กความเขา้ใจ ฝึกทกัษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนกัเรียนตาม

บทเรียนท่ีครูสอนวา่ นกัเรียนเขา้ใจและสามารถน่าไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด   

  กู๊ด (Good 1973: 224, อา้งถึงใน ลกัษณา อินทะจกัร 2538: 160) ให้ความหมาย

แบบฝึกเสริมทกัษะวา่ หมายถึง งานหรือการบา้นท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนท่า เพื่อทบทวนความรู้

ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ และเป็นการฝึกทกัษะการใชก้ฎใชสู้ตรต่าง ๆ ท่ีเรียน    

  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่

กบัการเรียน ซ่ึงเป็นเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการเรียน เพื่อทบทวนความรู้ท่ีไดเ้รียนมาและเพื่อ

ทดสอบความสามารถของตวัเอง        

   

ความสําคัญของแบบฝึกเสริมทกัษะ        

  ในการสอนภาษาไทยจึงตอ้งมีการฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญคล่องแคล่ว เพื่อช่วย

ให้เด็กเกิดพฒันาการทางภาษาเพิ่มข้ึนตามวยัและความสามารถของตนท่ี จะท่าได ้ และเคร่ืองมือ

อยา่งหน่ึงท่ีใชฝึ้กทกัษะทางภาษาให้ไดผ้ลดีก็คือ แบบฝึกเสริมทกัษะ ดงัท่ีนกัวิชาการหลายท่านได้

กล่าวถึงความสาํคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะไวด้งัน้ี       

  กมล ดิษฐกมล (2526: 18, อา้งถึงใน ลกัษณา อินทะจกัร 2538 : 163) กล่าววา่ แบบ

ฝึกเสริมทกัษะเป็นหวัใจของการสอนวิชาทกัษะอยูท่ี่การฝึก การฝึกอยา่งถูกวิธีเท่านั้นจะท่าให้เกิด

ความชาํนิชาํนาญ คล่องแคล่ววอ่งไวและท่าไดโ้ดยอตัโนมติั     

  วีระ ไทยพานิช (2528: 11) ไดอ้ธิบายวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะท่าให้เกิดการเรียนรู้

จากการกระท่าจริง เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมีจุดประสงคแ์น่นอน ท่าให้สามารถรู้และจดจ่า

ส่ิงท่ีเรียนไดดี้ จนน่าไปใชใ้นสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้     

  เพตต้ี (Petty 1963: 269) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกเสริมทกัษะไวอ้ยา่ง

ชดัเจนว่าแบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นส่วนเพิ่มเติมหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ เป็น

อุปกรณ์การสอนท่ีช่วยลดภาระของครูไดม้าก ช่วยส่งเสริมให้ทกัษะทางภาษาคงทน ช่วยในเร่ือง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะการให้นักเรียนท่าแบบฝึกเสริมทักษะท่ีเหมาะสมกับ



 
 

ความสามารถของตนเอง จะท่าใหป้ระสบผลสาํเร็จทางดา้นจิตใจมาก ทั้งยงัช่วยให้นกัเรียนสามารถ

ทบทวนส่ิงท่ีเรียนไดด้ว้ยตนเองและใชเ้ป็น เคร่ืองมือวดัผลการเรียนไดอี้กดว้ย(อา้งจาก ชาลิตา ทอง

ติด: 2556)          

สรุปไดว้า่ แบบฝึกเสริมทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญั ท่ีจะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนสูงข้ึน แบบฝึกเสริมทกัษะจึงนบัวา่มีความสําคญัและจ่าเป็นต่อการเรียนวิชาท่ีตอ้งการ 

ฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความชาํนาญ มีความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนมากยิง่ข้ึนและท่าไดโ้ดยอตัโนมติั 

  

ลกัษณะทีด่ีของแบบฝึกเสริมทกัษะ        

  การสร้างแบบฝึกเสริมทกัษะใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งมีหลกัในการสร้างท่ีสอดคลอ้ง

กบั ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะดว้ย ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวไวด้งัน้ี    

  นิตยา ฤทธ์ิโยธี (2520: 1) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกเสริมทกัษะไวว้่า 

แบบฝึกเสริมทกัษะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ เหมาะสมกบัระดบัวยั หรือความสามารถของ

เด็ก มีค่าช้ีแจงสั้น ๆท่ีท่าใหเ้ด็กเขา้ใจวิธีท่าไดง่้าย ใชเ้วลาเหมาะสมหรือใชเ้วลาไม่นาน และเป็นส่ิง

ท่ีน่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ       

  สามารถ มีศรี (2530: 28) กล่าววา่ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีตอ้งเก่ียวกบับทเรียนท่ี

เรียนมาแลว้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีค่าสั่งและค่าอธิบาย มีค่าแนะน่าการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 

มีรูปแบบท่ีน่าสนใจและมีกิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบ      

  โรจนา แสงรุ่งระว ี(2531: 22) กล่าววา่ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดีนอกจากมีค่าอธิบาย

ชดัเจนแลว้ควรเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ใชเ้วลาในการฝึกไม่นานเกินไปและมีหลายรูปแบบ   

  ฉะนั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ แบบฝึกเสริมทกัษะท่ีดี ครูผูส้ร้างจะตอ้งยึดหลกัจิตวิทยา 

ใชส่้านวนภาษาท่ีง่าย เหมาะสมกบัวยั ความสามารถของผูเ้รียน มีกิจกรรมหลากหลาย มีค่าสั่ง ค่า

อธิบาย และค่าแนะน่าการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย ใชเ้วลาในการฝึกไม่นานและท่ี

สาํคญัมีความหมายต่อชีวติ เพื่อน่าไปใชใ้นชีวติประจ่าวนัได ้ 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่ 3 

 

วธีิดาํเนินงานวจิยั 

 

1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยั เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งโดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษของ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนวิชา (2000-1209) การ

โตต้อบจดหมายธุรกิจ มีความสามารถทางการอ่านออก เสียงหลงัจากไดเ้รียนผา่นส่ือแบบฝึกทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษ 

ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ โดยมีขั้นตอนดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากร 

                 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มตัวอย่าง 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 

5 คนโดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงนักศึกษาท่ีทํา

แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีมีคะแนนตํ่าสุดจาํนวน 5 คน 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล    

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถเพื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยใช้ส่ือแบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง

ภาษาองักฤษของ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนในรายวิชา (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจ  เป็นแบบฝึกทกัษะ



 
 

การอ่านจาํนวน  2  ชุด ชุดละ 20 ประโยค ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยมี ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก

ทกัษะการอ่าน ดงัน้ี 

  1. ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่าน จาก หนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 และศึกษาจากอินเทอร์เน็ตประโยค

สนทนา องักฤษ แปลไทย  นาํเอาประโยคพื้นฐานท่ีนกัศึกษาควรรู้และ ไดศึ้กษาแลว้วา่เป็นประโยค

ท่ีนกัศึกษาอ่าน ไม่ไดซ่ึ้งเป็นประโยคท่ีใชท้ดสอบจาํนวนทั้งส้ิน 40ประโยค  แบ่งเป็น 2 ชุด นาํ

ประโยคในแบบฝึกทกัษะการอ่าน มาใหน้กัศึกษาทั้งหมดอ่านแลว้วดัผล  

 2. นาํประโยคท่ีไดจ้ากแบบฝึกทกัษะการอ่าน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน 

 3. นาํแบบฝึกทกัษะ มาวดัผล โดยแบบทดสอบ มี ลกัษณะเป็นคาํและประโยคสั้ น ๆ ท่ี

เหมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัศึกษา ซ่ึงเกณฑ์ในการสร้าง แบบทดสอบก่อน-หลงัในการอ่านออก

เสียง 

 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยันาํแบบฝึกทกัษะการอ่าน วดัความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัศึกษาไปใช้

ทดสอบกบัประชากรจาํนวน 42 คนจากนั้นคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 5 คนท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด 

โดยมี 

ขั้นตอนการสอบดงัน้ี 

1. นาํนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมาฝึกอ่านโดยแบบฝึกทกัษะการอ่าน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจาํนวน 

40 ประโยคโดยการฝึกให้นกัศึกษาออกเสียงสะกดคาํศพัท์ท่ีตอ้งการเน้นก่อนท่ีจะอ่านพร้อมกนั 

จากนั้นใหน้กัศึกษาอ่านแบบฝึกทกัษะพร้อมกนั แลว้ใหน้กัศึกษาแต่ละคนตอบปากเปล่าในเน้ือเร่ือง

ท่ีไดอ่้านและทาํการตอบคาํถามเป็นรายบุคคล เพื่อทดสอบความเขา้ใจในการอ่านจนกระทัง่ครบทั้ง 

40 ประโยค 

ในเวลา 12 ชัว่โมง 

 2. นาํแบบฝึกทกัษะวดัความสามารถในการอ่านก่อน - หลงัมาทดสอบอีกคร้ังโดยการใช้

สัญลกัษณ์ในการบนัทึกแลว้นาํผลท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วน 

เบ่ียงเบนมาตรฐานวเิคราะห์งานวจิยัในคร้ังน้ี 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล    

1. นาํแบบฝึกทกัษะการอ่าน วดัความสามารถในการอ่านออกเสียงทดสอบก่อน - หลงัใน

การอ่านออกเสียงฉบบัของผูด้าํเนินการสอบ ท่ีได้บนัทึกขอ้ผิดพลาดในการอ่านของ



 
 

นกัเรียนเป็นรายบุคคล แลว้มาแปลสัญลกัษณ์ให้ครบทุกสัญลกัษณ์โดยขีดรอยคะแนน

ลงในแบบบนัทึกการอ่าน 

2. รวบรวมความถ่ีของขอ้ผดิพลาดในการอ่านออกเสียงของนกัเรียนในแต่ละดา้นจากท่ีได ้

กาํหนดไว ้แลว้ใหค้ะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัศึกษา คิดคะแนนเตม็ 100 

คะแนน โดยการหกัคะแนน 

3. เกณฑใ์นการใหค้ะแนนวดัทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัศึกษากาํหนดไว ้3 ดา้นดงัน้ี 

  3.1 ความสามารถในการอ่านไดถู้กตอ้ง เป็นการใหค้ะแนนโดยคาํละ 1 คะแนน 

จากนั้นนาํคาํท่ีนกัเรียนอ่านไดถู้กตอ้งมาหาร้อยละ ซ่ึงการตดัสินวา่อ่านถูก- ผิดนั้น ใชพ้จนานุกรม

แปล องักฤษ-ไทย เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

   3.1.1 ออกเสียง ทีละคาํ   พิจารณาหกัคาํละ 1 คะแนน 

   3.1.2 อ่านไม่ได ้หมายถึง อาการท่ีนกัศึกษาหยุดคิดสะกดนานเกินควร เม่ืออ่าน

มาถึงคาํท่ียากคาํใดคาํหน่ึง โดยน่ิงอยูน่านเกินกวา่ 4-5 วินาที จนผู ้ดาํเนินการสอบตอ้งบอกคาํอ่าน

ให ้

พิจารณาหกัคาํละ 1 คะแนน 

   3.1.3 อ่านผดิ หมายถึง อ่านออกเสียงผดิโดยใชค้าํอ่ืนแทน พิจารณาหกั 1 คะแนน 

 3.2 ทกัษะในการอ่านไดค้ล่องแคล่ว พิจารณาหกั คาํละ 1 คะแนนดงัต่อไปน้ี 

    3.2.1 อ่านชา้ ตะกุกตะกกัไม่คล่อง หมายถึง การใชเ้วลาในการอ่านนานเกิน 

กวา่ปกติ 2 นาที โดยหกั 1 คะแนน 

    3.2.2 อ่านผดิแลว้กลบัอ่านแกใ้หม่ใหถู้ก พิจารณาหกัคาํละ 1 คะแนน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล มีขั้นตอนในการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 1. นาํคะแนนการอ่านออกเสียงของนกัศึกษาก่อน-หลงั การฝึกฝนโดยแบบฝึกทกัษะการอ่าน 

รายบุคคลมาคิดเป็นร้อยละ 

 2. นาํคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการอ่านออกเสียงจากแบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกการอ่าน 

ออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ของนักเรียนเป็ นรายบุคคลมาหาความถ่ีตามระดับ

ความสามารถท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

 ระดบัความสามารถในการอ่านสูงมากได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละมากกว่า 80 ของ

คะแนนเตม็ 



 
 

 ระดบัความสามารถในการอ่านสูง ไดค้ะแนนระหวา่งร้อยละ 71-80  ของคะแนน

เตม็ 

 ระดบัความสามารถในการอ่านปานกลางได้คะแนนระหว่างร้อยละ 61-70 ของ

คะแนนเตม็ 

   ระดบัความสามารถในการอ่านตํ่า ไดค้ะแนน นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 

 3. นาํความถ่ีของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนความสามารถตามขอ้ 1 มาคาํนวณเป็นค่าร้อยละ 

ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย    

 สถิติท่ีนาํมาใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

สถิติท่ีใชใ้นการหาค่าเฉล่ีย 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  X = ∑ X 

  Ν 

 

แทนค่า   X  ค่าเฉล่ีย 

  ∑ X  แทนผลรวมของคะแนนของผูเ้รียน 

Ν  แทนจาํนวนผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยใช้ส่ือแบบฝึกทกัษะ

การอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษของ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนวิชา (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจ มี

ความสามารถทางการอ่านออก เสียงหลงัจากไดเ้รียนผา่นส่ือแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี    

  ตอนท่ี 1  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ 

  ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยใช้

ส่ือแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนวชิา (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์

พณิชยการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560ก่อนและหลงัการใช ้แบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียง

ภาษาองักฤษ 

 ตอนที่ 1  ผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของผลการคาํนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึก

ทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ 

    การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ

จาํนวน 2 ชุด ไดแ้ก่    

   1)แบบฝึกทกัษะการอ่าน (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจ  20 ประโยค 

  2) แบบฝึกทกัษะการอ่าน (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจ  20 ประโยค 

                           รายละเอียดดงัปรากฏ ในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1  การหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ 

 

จํานวน 

กลุ่มทดลอง 

(คน) 

แบบฝึกหัด / แบบฝึก ทดสอบหลงัเรียน 
ประสิทธิภาพ  

E1 / E2 คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ 

5 100 52.20 100 80.40 52.20 / 80.40 

  



 
 

  จากตารางท่ี 1 สามารถนาํมาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของ (นวตักรรม) ท่ีสร้างข้ึนตาม

เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ไดด้งัน้ี    

  E1  หมายถึง  ค่าประสิทธิภาพของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนในตวันกัเรียน คิดเป็นร้อยละ60 ของ

คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบฝึกระหวา่งเรียนของแต่ละชัว่โมง 

     E2  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากชุดแบบฝึก คิดเป็นร้อยละ 

80 ของคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลงัเรียน  

 

   ดงันั้นสรุปไดว้า่ (นวตักรรม) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีค่า E1/E2 เท่ากบั 52.20 / 80.40 แสดงว่า 

แบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่ีกาํหนดไว ้  

 

   ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบทกัษะการอ่านก่อนและหลงัเรียนโดยใช ้แบบฝึกทกัษะการอ่าน 

ออกเสียงภาษาองักฤษเร่ืองการโตต้อบจดหมายธุรกิจ  วเิคราะห์การทดสอบค่าที (t – test) 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช ้แบบฝึกทกัษะ

การอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ 

กลุ่มตวัอยา่ง N df คะแนนเตม็ 
ก่อนอบรม หลงัอบรม 

t 

X  S.D. X  S.D. 

ผูเ้รียน 5 4 100 52.20 2.59 80.40 0.55 -24.361 

* ค่า t มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ค่าวกิฤตของท่ี t ท่ีระดบั .05, df….. เท่ากบั.....) 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านก่อนและหลงัการใช ้แบบฝึกทกัษะ

การอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ พบว่า มีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 52.20 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.59 ( X =52.20,SD.2.59) และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนเท่ากบั 80.40 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 ( X =80.40,SD.0.55) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน

และค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -24.361 และ Sig เท่ากบั .000 พบวา่ค่าเฉล่ียคะแนน

หลงัเรียนสูงกว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่จากการใช้

แบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ ทาํใหน้กัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การสรุปผลการวจิยั   เร่ือง พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

โดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษของ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนวิชา (2000-1209) การโตต้อบ

จดหมายธุรกิจ มีความสามารถทางการอ่านออก เสียงหลงัจากไดเ้รียนผา่นส่ือแบบฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษประกอบดว้ยสาระท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

5.  อภิปรายผล 

6.  ขอ้เสนอแนะ 

จุดมุ่งหมายของการวจิัย   

2. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะ

การอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร 

                 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 42 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

 กลุ่มตวัอยา่ง 

 นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 10 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จาํนวน 5 คนโดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนโดยการคดัเลือกแบบเจาะจงนกัศึกษาท่ีทาํ

แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีมีคะแนนตํ่าสุดจาํนวน 5 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมเคร่ืองมอื  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถเพื่อพฒันาทกัษะ

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยใช้ส่ือแบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง



 
 

ภาษาองักฤษของ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 ห้อง 10 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ จาํนวน 5 คน ท่ีเรียนในรายวิชา (2000-1209) การโตต้อบจดหมายธุรกิจ  เป็นแบบฝึกทกัษะ

การอ่านจาํนวน  2  ชุด ชุดละ 20 ประโยค ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองโดยมี ขั้นตอนการสร้างแบบฝึก

ทกัษะการอ่าน ดงัน้ี 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้การสร้างแบบฝึกทกัษะการอ่าน จาก หนงัสือ เอกสาร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 และศึกษาจากอินเทอร์เน็ตประโยค

สนทนา องักฤษ แปลไทย  นาํเอาประโยคพื้นฐานท่ีนกัศึกษาควรรู้และ ไดศึ้กษาแลว้วา่เป็นประโยค

ท่ีนกัศึกษาอ่าน ไม่ไดซ่ึ้งเป็นประโยคท่ีใชท้ดสอบจาํนวนทั้งส้ิน 40ประโยค  แบ่งเป็น 2 ชุด นาํ

ประโยคในแบบฝึกทกัษะการอ่าน มาใหน้กัศึกษาทั้งหมดอ่านแลว้วดัผล  

 นาํประโยคท่ีไดจ้ากแบบฝึกทกัษะการอ่าน ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน 

 นาํแบบฝึกทกัษะ มาวดัผล โดยแบบทดสอบ มี ลกัษณะเป็นคาํและประโยคสั้น ๆ ท่ีเหมาะสม

กบัระดบัชั้นของนกัศึกษา ซ่ึงเกณฑใ์นการสร้าง แบบทดสอบก่อน-หลงัในการอ่านออกเสียง 

 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

 1. ประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีค่า E1/E2 

เท่ากบั 52.20 / 80.40   แสดงว่า แบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ ท่ีสร้างข้ึน มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้  

2. คะแนนการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนการทดสอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

อภิปรายผล 

  จากการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน ออกเสียงภาษาองักฤษ สาํหรับผูท่ี้สนใจทัว่ไป  ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ มีประเด็นท่ีจะสามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ดา้นความเขา้ใจในการอ่าน – ฟังภาษาองักฤษของผูเ้รียน  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย

ใชส่ื้อการเรียนรู้เร่ือง   Hello Everybody  โดยโปรแกรม Authorware  มีพฒันาการท่ีดีข้ึน  มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก 

1.1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือการเรียนรู้เร่ือง HelloEverybody  โดย

โปรแกรม Authorware  ซ่ึงผูจ้ดัทาํไดส้ร้างแผนการสอนข้ึนเองเป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดี

ต่อการเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน จึงทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความ



 
 

เข้าใจในการอ่าน  – ฟังภาษาอังกฤษมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเ ร่ืองการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่าง

การสอนโดยใช้เกมและการสอนตามคู่มือครูของอนุภาพ ดลโสภณ (2540 : บทคดัย่อ) ผลการวิจยั

พบว่า การสอนตามคู่มือครู นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เกม และนกัเรียนท่ีไดรั้บ

การสอนตามคู่มือครู มีผลสัมฤทธ์ิในการฟังไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดย การใช้กิจกรรมเกมในการ

สอนในภาษาองักฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน วดัเกษมสุริยมันาจ จงัหวดั

นครปฐม ของ ราตรี ศรีทองเทศ (2544 : บทคดัยอ่) ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการใชภ้าษา 

องักฤษหลงัจากเรียนโดยใชกิ้จกรรมเกมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2. เจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษหลงัการทดลองของผูเ้รียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชส่ื้อการเรียนรู้เร่ือง  Hello Everybody โดยโปรแกรม Authorware  มีพฒันาการท่ีดีข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีผลมา กลุ่มทดลองเป็นผูเ้รียน

ท่ีมาจากโรงเรียนรัฐบาล ซ่ึงเนน้ใหมี้การเรียนการสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ชั้นอนุบาล ทาํให้ผูเ้รียนมี

เจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ผลการทดลองเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัการ

ทดลองจึงมีพฒันาการท่ีดีข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทน

ในการรู้ความหมายคาํศพัท์ และเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียน ท่ีเรียนโดยมีเกมประกอบ 

และไม่มีเกมประกอบของ สิริลกัษณ์ เฟ่ืองกาญจน์ (2530 : บทคดัยอ่) ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิ

และความคงทนในการรู้ความหมายคาํศพัทข์องกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียนโดยมีเกมและไม่มีเกมประกอบ

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ส่วนเจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่ม

ทดลอง ซ่ึงเรียนโดยมีเกมประกอบสูงกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงเรียนโดยไม่มีเกมประกอบ อย่างมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั . 05 

3. ผู ้ เ รี ย น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ส่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้  เ ร่ื อ ง   Hello Everybody  ด้ว ย

โปรแกรม Authorwareนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือการเรียนรู้  เ ร่ือง  Hello Everybody  ด้วย

โปรแกรม Authorware มีความพึงพอใจต่อส่ือการเรียนรู้  เร่ือง  Hello Everybody  ด้วย

โปรแกรม Authorware ท่ีเป็นการตอบรับในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ีย 4.67 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.49 จึงเป็นข้อมูลยืนยนัการพฒันาส่ือการเรียนรู้  เร่ือง  Hello Everybody  ด้วย

โปรแกรม Authorware   ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ทุกประการ ซ่ึงช่วยให้

ผู ้จ ัดทํามีความมั่นใจมากยิ่ง ข้ึนท่ีจะนํา ส่ือการเรียนรู้   เ ร่ือง   Hello Everybody  ด้วย

โปรแกรม Authorware  ไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูท่ีสนใจต่อไป เน่ืองจากเป็นนวตักรรมท่ีประหยดั 



 
 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริงเป็นไปตามเจตนาของวตัถุประสงคข์องการ

พฒันาส่ือท่ีผูจ้ดัไดก้าํหนดไว ้

ข้อเสนอแนะ 

การพฒันาส่ือการเรียนรู้คร้ังน้ีผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการพฒันาไปประยุกตใ์ช้

และขอ้เสนอแนะในการพฒันาในคร้ังต่อไป ดงัน้ีขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้

การนาํรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือไปใช้ ครูผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัการเป้าหมายให้ชดัเจน 

และเลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และวยัของนักเรียน ผลการ

พฒันาคร้ังน้ีจะเห็นว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ สามารถพฒันาการจดัการเรียนรู้ซ่ึงครูสามารถ

นาํไปปรับใชก้บัการจดัการเรียนรู้ไดต้ามความเหมาะสมของเน้ือหา 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้   

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อวชิาในวชิาอ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาถึงการนาํวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อการเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันา

ทกัษะกระบวนการทกัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะทางภาษา ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการ

ส่ือสาร 

3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อกบันกัเรียนในระดบั

อาชีวศึกษา 

4. การนาํชุดแบบฝึกการพฒันาทกัษะการอ่านไปใชใ้นการเรียนการสอนในเน้ือหาและ

ระดบัชั้นเดียวกนักบังานวจิยั ควรจดัเวลาท่ีใชใ้หย้ดืหยุน่และเหมาะสมโดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างในดา้นความรู้ความสามารถระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญั เพื่อประโยชน์ต่อ

การพฒันาของนกัเรียนอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านคําเป็นประโยค ชุดที ่1   ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ.................................................................  ชั้น..........................  เลขท่ี.......................... 

แบบฝึกอ่าน ก่อนเรียนคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ประโยคองักฤษ ประโยคแปลไทย การหกัคะแนน 

1. Let's try something! 1 เราลองบางส่ิงบางอยา่งกนัเถอะ!  

2. Muiriel is 20 now. 2 Muiriel ตอนน้ี อาย ุ20 ปี  

3. I will be back soon. 3 ผมจะกลบัมาในไม่ชา้  

4. I just don't know what to say. 4 ผมเพียงไม่รู้วา่จะพดูอะไร  

5. You're in better shape than I am. 5 คุณมีรูปร่างดีกว่าฉนั  

6. You are in my way. 6 คุณขวางทางของฉนั  

7. That won't happen. 7 ส่ิงนั้นจะไม่เกิดข้ึน  

8. I miss you. 8 ผมคิดถึงคุณ  

9. You should sleep. 9 คุณควรจะนอนหลบั  

10. I'm going to go. 10 ฉนักาํลงัจะไป  

11. I can't live that kind of life. 11 ฉนัไม่สามารถมีชีวิตแบบนั้น  

12. I once wanted to be an astrophysicist. 12 คร้ังหน่ึงผมตอ้งการจะเป็นนกัฟิสิกส์ดาราศาสตร์  

13. I never liked biology. 13 ผมไม่เคยชอบวิชาชีววิทยา  

14. Most people think I'm crazy. 14 คนส่วนใหญ่คิดวา่ฉนับา้  

15. Are you sure? 15 คุณแน่ใจหรือเปล่า?  

16. Hurry up! 16 รีบ ๆ หน่อย!  

17. It doesn't surprise me. 17 มนัไม่ไดท้าํให้ผมแปลกใจ  

18. When I grow up, I want to be a teacher. 18 เม่ือผมโตข้ึนผมตอ้งการเป็นครู  

19. I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself. 19 แมฉ้นัจะไม่มีความสุข แต่ฉนัจะไม่ฆ่าตวัตาย  

20. Why do you ask? 20 คุณถามทาํไม?  

รวมการหักคะแนน  

อาจารย์ผู้ตรวจ 
รวมคะแนนท่ีได ้



 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านคาํเป็นประโยค ชุดที ่2       ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 

ช่ือ.................................................................  ชั้น..........................  เลขท่ี.......................... 

แบบฝึกอ่าน หลงัเรียนคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

ประโยคองักฤษ ประโยคแปลไทย การหกัคะแนน 

1. Let's try something! 1 เราลองบางส่ิงบางอยา่งกนัเถอะ!  

2. Muiriel is 20 now. 2 Muiriel ตอนน้ี อาย ุ20 ปี  

3. I will be back soon. 3 ผมจะกลบัมาในไม่ชา้  

4. I just don't know what to say. 4 ผมเพียงไม่รู้วา่จะพดูอะไร  

5. You're in better shape than I am. 5 คุณมีรูปร่างดีกว่าฉนั  

6. You are in my way. 6 คุณขวางทางของฉนั  

7. That won't happen. 7 ส่ิงนั้นจะไม่เกิดข้ึน  

8. I miss you. 8 ผมคิดถึงคุณ  

9. You should sleep. 9 คุณควรจะนอนหลบั  

10. I'm going to go. 10 ฉนักาํลงัจะไป  

11. I can't live that kind of life. 11 ฉนัไม่สามารถมีชีวิตแบบนั้น  

12. I once wanted to be an astrophysicist. 12 คร้ังหน่ึงผมตอ้งการจะเป็นนกัฟิสิกส์ดาราศาสตร์  

13. I never liked biology. 13 ผมไม่เคยชอบวิชาชีววิทยา  

14. Most people think I'm crazy. 14 คนส่วนใหญ่คิดวา่ฉนับา้  

15. Are you sure? 15 คุณแน่ใจหรือเปล่า?  

16. Hurry up! 16 รีบ ๆ หน่อย!  

17. It doesn't surprise me. 17 มนัไม่ไดท้าํให้ผมแปลกใจ  

18. When I grow up, I want to be a teacher. 18 เม่ือผมโตข้ึนผมตอ้งการเป็นครู  

19. I'd be unhappy, but I wouldn't kill 
myself. 19 แมฉ้นัจะไม่มีความสุข แต่ฉนัจะไม่ฆ่าตวัตาย  

20. Why do you ask? 20 คุณถามทาํไม?  

รวมการหักคะแนน  

 

อาจารย์ผู้ตรวจ 
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ประวตัผิู้วจิยั 

ช่ือ-สกุล นางสาววณีา  พว่งเพง็ 

วนั  เดือน  ปี 26 สิงหาคม 2500 

สถานทีเ่กดิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

จากโรงเรียนสายนํ้าผึ้ง  ปีการศึกษา 2517 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 

จากวทิยาลยัครูจนัทรเกษม ปีการศึกษา 2526 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทบริหารธุรกิจจากวทิยาลยัเซาธ์อีสท์

บางกอกปีการศึกษา2548 

ตําแหน่งหน้าที ่

การงานปัจจุบัน หวัหนา้ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3  

  และเป็นอาจารยป์ระจาํ  

 สาขาภาษาต่างประเทศ ของวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  
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