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ค าน า 
  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้มีความรู้ความสามารถ    
ในการอ่านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  โดยใช้แบบฝึกเพื่อการพัฒนาในกิจกรรมการอ่านค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เป็นส่วนประกอบ  รวมทั้งการลงมือท าแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  รวมท้ังท าการคิดวิเคราะห์ผลคะแนน
โดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

    ผู้วิจัย 
               นางจิรชยา  จาระนัย 
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บทคัดย่อ 
 

การท าวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6/6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพญาไท  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6     โดยผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกการอ่านค าศัพท์  จ านวน  10   ชุด   โดยจัดท าเป็น
หมวดหมู่    จ านวน 10 ชุด   เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษา ดังนั้นการเรียนรู้ค าศัพท์ให้มาก
ท่ีสุดจึงเป็นส่ิงส าคัญมาก   ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอ่านแบบทดสอบก่อนฝึก  หลังจากนั้นด าเนินการฝึก
ทักษะการอ่านของนักเรียนด้วยแบบฝึก ท้ัง 10 ชุด  โดยเริ่มทีละชุด ก่อนเริ่มเรียน ครั้งละประมาณ 15 นาที  และ
หลังจากนั้นก็ เข้าสู่บทเรียน  แล้วมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกการอ่านเป็นการบ้าน     

จากการศึกษาปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามทัีกษะการอ่านของนักเรียนในระดับท่ีน่า
พอใจ  นกัเรียนมีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 100  ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนแต่ละคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันมีภาษาต่างๆ ท่ีมนุษย์ใช้ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน “ภาษาพูด” ถือเป็นส่ือท่ีมนุษย์ใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุด โดยมนุษย์จะถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกต่างๆออกมาในรูปของค าพูด 
แม้มนุษย์จะพัฒนาส่ือต่างๆในการติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบ แต่ส่ือท่ีเป็น“ภาษาพูด” ก็ยังคงเป็นส่ือหลักในการ
ติดต่อส่ือสารของมนุษยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม การพาณิชย์ หรือด้านความบันเทิงภาษา      
เป็นเครื่องมือในการส่ือสารของคนในสังคม ดังท่ี วิลกินส์ (Wilkins, 1970 อ้างถึงในธูปทอง กว้างสวัสดิ, 2545 : 2) 
ได้กล่าวว่า ภาษา คือ ส่ือของการติดต่อส่ือสารท่ีใช้กันมากท่ีสุด ภาษาเป็นส่ือท่ีท าให้โครงสร้างสังคมมีความ
ประณีตและสมบูรณ์ ภาษาจึงเป็นหัวใจของการส่ือสาร และการติดต่อส่ือสารด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะไม่สมบูรณ์
เท่ากับการส่ือสารท่ีมาในรูปของ“เสียง” ท้ังนี้เพราะ “เสียง” เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดใน “ส่ือภาษาพูด” 
และวิชาท่ี เกี่ยวข้องกับเสียงพูด คือวิชาสัทศาสตร์ ซึ่ งเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการผลิตเสียง ดังนั้น การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงค าต่างๆ ใน
ภาษานั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง (เอกสารประกอบการสอนสัทศาสตร์ ประกอบ ผลงาม , 2549 : 2-5) การเรียน
ภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนเพื่อความรู้ทางภาษาเท่านั้น 
แต่เรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่างๆ 
ท้ังในชีวิตประจ าวันและการท างาน การท่ีจะให้ผู้เรียนมีความสามารถตามท่ีคาดหวังดังกล่าว หลักสูตรการศึกษา
ขัน้พื้นฐานได้ก าหนดองค์ความรู้มาตรฐานการเรียนรู้ รวมถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร เพื่ อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งสาระการเรียนรู้ ในการเรียน
ภาษาต่างประเทศออกเป็น 4 สาระ คือ สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระท่ี 3 
ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกซี่งกระ
ทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ท่ีนักเรียนต้องเรียน โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต ทันต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมรับข้อมูลข่าวสารและส่ือสาร
ข้ามวัฒนธรรมได้ การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมีความคาดหวังว่า เมื่อผู้เรียนเรียนภาษาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง
ขึน้ รวมท้ังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ,2544 : 2) 

จากสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน นั กเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารได้มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงจ าเป็นต้องฝึกฝนให้ ผู้เรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่างเข้าใจ และมั่นใจมากยิ่งขึ้น  
 
 
 



ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 
1.  จูงใจและให้ก าลังใจเพื่อให้นักเรียนสนใจในความส าคัญของการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2.  บันทึกสาเหตุและปัญหาของความบกพร่องทางกระบวนการอ่านของนักเรียน 
3.  ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการอ่านจากแบบฝึกต่าง ๆ รวมทั้งฝึกอ่านออกเสียงค าศัพท์ก่อนเรียน     
     ทุกครั้ง 
4.  ให้แบบฝึกการอ่านค าศัพท์เพิ่มเติม 

 
จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในทักษะกระบวนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นจาก       
           50 % เป็น 80 % 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ชุดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 ชุด 
 2. ระดับผลสัมฤทธิ์ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ผู้วิจัยได้จัดท าชุดค าศัพท์ เพื่อให้นักเรียนไม่เบื่อและสนุกสนานในการเรียน  ท้ังยังสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ และชุดแบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  ผู้วิจัยได้ท าการ
เปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาการพัฒนาของนักเรียนหลังจากท่ีได้มีการฝึกทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นหรือไม่  อย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้เพิ่มความรู้การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 
 2. ได้แนวคิดท่ีว่า การเรียนภาษาอังกฤษ จ าเป็นท่ีจะต้องออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เพื่อ 
       เพิ่มความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ชุดศึกษาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะการออกเสียง
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี ้
 1. ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 โรงเรียนพญาไท       
             ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 25 คน 

2. เนื้อหา / หลักวิชา ชุดการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากค าศัพท์พื้นฐานของ 
   กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนพญาไท 
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บทที่ 2 
แนวทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 

การพัฒนาทักษะการออกเสียง และการพูด  
การพัฒนาทักษะทางการออกเสียง และการพูดเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องฝึกฝน ดังท่ี เบริ์น ( Byrne 

1986 : 10-11) กล่าวว่า การสอนการพูดจ าเป็นต้องฝึกผู้เรียน 2 อย่าง คือ 1. ฝึกในการใช้ส่วนท่ีคงท่ีของภาษา 
ได้แก่ เสียงและรูปแบบไวยากรณ์และ ค าศัพท์ 2. โอกาสส าหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้สอนต้องให้ความสนใจใน
เรื่องความถูกต้อง และความคล่องแคล่วในขั้นที่แตกต่างกันของระดับการเรียน ในขั้นต้นควรเน้นความถูกต้อง ส่วน
ในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนาความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดท่ีดีของแรงจูงใจส าหรับผู้เรียน ส่ิง
ท่ีผู้สอน ควรค านึง คือ 1. พยายามหาวิธีแสดงต่อผู้เรียนว่าพวกเขาก าลังพัฒนาภาษาตลอดเวลาโดยการจัด
กิจกรรม ต่างๆเป็นครั้งคราว เช่น เกมหรือการอภิปราย เพื่อให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถใช้ภาษาได้ มากแค่
ไหน 2. ในการฝึกควบคุมนั้นผู้สอนจะต้องเลือกกิจกรรมและแก้ไขข้อผิดพลาดในโอกาสท่ี เหมาะสมให้ผู้เรียนได้รับ
การดลใจอยู่เสมอ 3. แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่าจะได้ส่ิงท่ีพวกเขารู้เพียงเล็กน้อยได้อย่างไร บางครั้งพวกเขาไม่ สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้เพราะว่าไม่มีภาษาท่ีแม่นย าอยู่ในใจ จึงจ าเป็นต้องใช้การถอดความ และการแสดงออกท่ี
เปล่ียนแปลง 

สรุปว่า การพัฒนาทักษะการพูดเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีผู้สอนควรพัฒนาทักษะด้านนี้ให้เกิดแก่ ผู้เรียน โดยฝึกให้
ผู้เรียนมีทักษะด้านการออกเสียง การใช้ค าศัพท์และไวยากรณ์ให้ถูกต้อง และในขั้นต้นผู้สอนควรเน้นผู้เรียนในเรื่อง
ของความถูกต้องในการใช้ภาษา ส่วนในขั้นสูงขึ้นไปนั้นผู้สอน ควรให้ผู้เรียนเน้นในเรื่องของความคล่องแคล่วในการ
สนทนาและให้ผู้เรียนทราบว่าจะต้องมีการ พัฒนาทางภาษาอยู่ตลอดเวลา 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  
มีผู้ต้ังทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนไว้หลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านได้วิจัย  ศึกษาและ

เสนอทฤษฎีไว้แตกต่างกัน การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียน  ภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองนั้นได้มีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 1) ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม บลูม (Bloom 1976 : 
167-176) ได้ท าการวิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียน  การสอนในโรงเรียน โดยกล่าวถึงปัจจัยหรือ
องค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. พฤติกรรมด้านความรู้ความคิด (Cognitive entry 
behaviors) หมายถึง ความสามารถ ท้ังหมดของผู้เรียน ประกอบด้วยความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
2. คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย (Affective entry characteristics) หมายถึง สภาพการณ์ หรือแรงจูงใจท่ีจะท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งได้แก่ ความสนใจและเจตคติท่ีมีต่อเนื้อหาวิชา โรงเรียน ระบบการเรียน ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและลักษณะซึ่งเป็นคุณลักษณะ ต่างๆทางด้านจิตพิสัยซึ่งบางอย่างอาจเปล่ียนแปลงได้แต่
บางอย่างยังคงอยู่ 3. คุณภาพการสอน (Quality of instruction) ได้แก่ การได้รับค าแนะน าการมีส่วนร่วม ในการ
เรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท า ได้ ถูกต้องหรือไม่              
2) ทฤษฎีและแนวคิดของจาโคโบวิทส์ จาโคโบวิทส์ (Jakobovits 1971 : 103-115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการ
เรียนการสอน ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองและสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการ คือ 1. ปัจจัยด้านการสอน ประกอบด้วยคุณภาพการสอนของครูซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมท้ังเวลาท่ีใช้ เรียนท้ังในและ
นอกห้องเรียน เกณฑ์การประเมินผลซึ่ งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 



2. ปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ประกอบด้วยความสามารถท่ีจะเข้าใจการสอนขึ้นอยู่กับ  สติปัญญา ความสามารถทาง
ภาษา ความถนัด ได้แก่ องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนทาง ภาษา ความมานะบากบั่น เกิดจากแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์เจตคติท่ีมีต่อครูผู้สอน ความสนใจในภาษา ท่ีเรียนและเจตคติต่อวัฒนธรรมต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์และ
วิธีการเรียนประกอบด้วยสมรรถภาพ ในการรับความรู้ใหม่ สมรรถภาพในการถ่ายโอนส่ิงท่ีเรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ 
นิสัยทางการเรียน และการประเมินผลความสามารถของตนเอง 3. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์
ทางภาษา ของตนเองและภาวะของวัฒนธรรมท่ีปรากฏในสังคม 
 

คุณลักษณะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ บลูม (Bloom, 1976 : 115-126) กล่าวถึงคุณภาพการสอนท่ีดี
สรุปได้ว่า ครูต้องให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเหมาะสม ให้แรงเสริมท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน ค้นหาข้อมูล 
ย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง มีการวางแผน เตรียมการสอนและเตรียมความพร้อมของครู ให้ ผู้เรียนมีความ
เข้าใจจุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการท างาน มีการล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ใช้ อุปกรณ์การสอนอย่างเหมาะสม 
มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม ใช้เทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ รับฟัง ความคิดเห็นของผู้เรียน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
แม่นย าในเนื้อหาวิชาและความรู้ในเรื่องท่ีสอน ให้นักเรียนค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องท่ีเรียน เน้นการปฏิบัติ
ควบคู่กับเนื้อหาวิชาและมี ความสามารถในการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ 
ครูยุคปัจจุบันควรมีคุณสมบัติท่ีจัดว่าเป็นนักวิชาการ นักปฏิบัติและผู้จัดการรวมอยู่ ในตัวคนเดียวกันจึงจะสามารถ
ท าหน้าท่ีบรูณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้น าผู้เรียนไปสู่ เป้าหมายของการศึกษาได้ (กรมวิชาการ, 2546 : 
5-10) คุณสมบัติของครูท่ีพึงปรารถนาและเป็นท่ี คาดหวังของสังคม ได้แก่ มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่าง
ลุ่มลึก สามารถสังเคราะห์ความรู้ น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนท าให้ศาสตร์ท่ีสอนมีความเข้มแข็ง
และเข้มข้น ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีสอนตลอดเวลาและน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนของตนใน ช้ัน
เรียน เป็นแบบอย่างในการคิดการท า ( Role modeling) ครูมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นอย่างมาก การ
กระท าของครูจะอยู่ในสายตาของผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะเลียนแบบครูโดยไม่ รู้สึกตัว ดังนั้นหากครูต้องการให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร คิดอย่างไร ครูควรน าส่ิงเหล่านี้มา สะสมไว้ในตัวครูขณะท าการสอนด้วย ครูต้องเป็น
นักจิตวิทยาการเรียนรู้ ครูต้องรู้จักผู้เรียนเป็น อย่างดี รู้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างไร มีความสนใจและ
ความถนัดในเรื่องใด ท า อย่างไรจึงจะกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ก้าวทันความรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมท่ี เปล่ียนแปลงได้ เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ใหม่ๆรู้วิธีและใช้ 
เครื่องมือค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆได้รวมถึงสามารถน าโปรแกรมการศึกษาต่างๆมาใช้ใน การเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ ครูต้องเป็นผู้เห็นคุณค่าและ ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สรุปว่า พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนเป็นส่ิงมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเรียน ของผู้เรียนเพราะพฤติกรรมการ
สอนและพฤติกรรมการเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น  พฤติกรรมการเรียนท่ีดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน ซึ่งพฤติกรรม การสอนของครูถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้เรียนเช่นกัน 
 
งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

นิตยา วัยโรจนวงศ์ ( 2543) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการออกเสียง ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณี : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ความสามารถใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษามีน้อยมาก กล่าวคือ สามารถส่ือสารเข้าใจได้ดีเพียงร้อยละ 4.8 ปานกลาง
ร้อยละ 32.9 ไม่สามารถส่ือสารได้ร้อยละ  25.3 ส่ือสารได้เล็กน้อยร้อยละ 37 และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการออกเสียง ภาษาอังกฤษสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) ปัจจัยด้านภูมิหลังและคุณลักษณะของแต่ละ
บุคคลอันมีผล จากการศึกษาและอาชีพบิดารวมถึงเกรดภาษาอังกฤษหลักและเสริมของนักศึกษา 2) ปัจจัยด้าน 

4 



การเรียนการสอนท่ีผ่านมาและโอกาสสัมผัสภาษาท่ีมีต่อความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3) ปัจจัยด้าน
เจตคติ แรงจูงใจและบุคลิกภาพ พบว่า มีเพียงเจตคติและความรับผิดชอบท่ีมีอิทธิพล ต่อความสามารถในการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 3 
ประชากร และกลุ่มตัวอยา่งในการวิจยั 

 
1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ชุดศึกษาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยฝึกและ
เพิ่มพูนทักษะการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 โรงเรียนพญาไท       
             ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 25 คน 

2. เนื้อหา / หลักวิชา ชุดการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากค าศัพท์พื้นฐานของ 
       กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนพญาไท 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 
 2. ชุดแบบฝึกหัดการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 3. ทดสอบวัดความรู้หลังเรียน (Post-test) 
 
3. ข้ันตอนการด าเนินการ 
 ในการด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการด าเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 
 1.  ข้ันวิเคราะห์ 
  1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
                       ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 โรงเรียนพญาไท ภาคเรียนท่ี 2 ประจ า        
ปีการศึกษา 2561 จ านวนรวมจ านวนท้ังส้ิน 25 คน  

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ 
         เนื้อหาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ และชุดค าศัพท์ จ านวน 10 ชุด คือชุดค าศัพท์พื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้วิจัยได้คัดตัวอย่างมาดังนี้  
 

ชุดที่ 1 : Sound 
 

 
Vocabulary 

Thai  
definition 

 
Vocabulary 

Thai  
definition 

1. vowel สระ 7. same  เหมือน 
2. consonant พยัญชนะ 8. begin  เริ่ม / เริ่มต้น 
3. sound เสียง 9. start เริ่ม / เริ่มต้น 
4. syllable พยางค์ 10. first ล าดับแรก 
5. pair คู่ 11. final ล าดับสุดท้าย 
6. different แตกต่าง 12. last สุดท้าย / ท้าย 

 



ชุดที่ 2 : Giving the directions 
 

 
Vocabulary 

Thai definition  
Vocabulary 

Thai definition 

13.go straight ตรงไป 20.behind ด้านหลัง 
14.go along ตรงไปตาม... 21.in front of ด้านหน้า 
15.turn left เล้ียวซ้าย 22.between ระหว่าง 
16.turn right เล้ียวขวา 23.across ข้าม 
17.opposite ตรงข้าม 24.junction ส่ีแยก 
18.next to ถัดไป 25.road ถนน 
19.near ใกล้ๆ 26.street ถนน 

 
ชุดท่ี 3 : Places 

 

Vocabulary Thai  
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

27.canteen โรงอาหาร 49.library ห้องสมุด 
28.cafeteria โรงอาหาร 50.science lab ห้องวิทยาศาสตร์ 
29.restaurant ภัตตาคาร 51.classroom ห้องเรียน 
30.food court ร้านอาหาร 52.gym โรงยิม 
31.food shop ร้านอาหาร 53.playground สนามเด็กเล่น 
32.school โรงเรียน 54.garden สวน 
33.kindergarten อนุบาล 55.park สวนสาธารณะ 
34.primary ประถมศึกษา 56.toilet ห้องน้ า 
35.secondary มัธยมศึกษา 57.restroom ห้องน้ า 
36.university มหาวิทยาลัย 58.bathroom ห้องอาบน้ า 
37.bakery shop ร้านขายขนมปัง 59.bedroom ห้องนอน 
38.pet shop ร้านสัตว์เล้ียง 60.living room ห้องนั่งเล่น 
39.shoe shop ร้านรองเท้า 61.kitchen ห้องครัว 
40.stadium สนามกีฬา 62.house บ้าน 
41.aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 63.fence รั้ว 
42.planetarium ท้องฟ้าจ าลอง 64.book store ร้านหนังสือ 
43.serpentarium สวนงู 65.department store ห้างสรรพสินค้า 
44.temple วัด 66. shopping mall ห้างสรรพสินค้า 
45.church โบสถ์ 67.mall ห้างสรรพสินค้า 
46.mosque มัสยิด 68.market ตลาด 
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2. ขั้นออกแบบ 
 ขั้นออกแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีข้ันตอนดังนี้ 
 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   เป็นแบบฝึกหัดอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีก าหนดให้จากชุดค าศัพท์          
ท้ัง 10 ชุด ซึ่งเป็นแบบฝึกท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
   ทดสอบหลังเรียน (Post-test)   เป็นแบบฝึกหัดอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีก าหนดให้จากชุด
ค าศัพท์ท้ัง 10 ชุด ซึ่งเป็นแบบฝึกท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
  
3. ขั้นด าเนินการ 
 มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีก าหนดให้
และบันทึกผลคะแนน 
3.2 ด าเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีก าหนดให้ท้ัง 10 ขุด โดยครูเริ่มอ่าน

ให้ฟังเพื่อเป็นตัวอย่างทีละชุด ก่อนเริ่มเรียน ครั้งละประมาณ 15 นาที  และหลังจากนั้นนักเรียนก็
อ่านเอง และเข้าสู่บทเรียน  แล้วมอบหมายให้นักเรียนไปฝึกการอ่านเป็นการบ้าน ท าการทดสอบอีก
ครั้งโดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยตนเอง 

3.3 ท าการทดสอบอีกครั้งโดยให้นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีก าหนดให ้และท าการบันทึกผลคะแนน 
 

 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 - วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน 
 -  วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียน 
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บทที่ 4 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

วัน  เดือน  ป ี กิจกรรม หมายเหตุ 

5  พฤศจิกายน 2562 -นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
6  พฤศจิกายน – 11 

ธันวาคม 2562 
-นักเรียนอ่านออกเสียงค าศัพ ท์ภาษาอั งกฤษ ท่ี
ก าหนดให้ท้ัง 10 ชุด 

 
ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 

12  ธันวาคม 2562 -นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ผู้วิจัยบันทึกคะแนน 
 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล 
 เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลังเรียน จัดท าตารางเปรียบเทียบผลต่าง 
ระหว่างก่อนฝึก และ หลังฝึก หาผลต่างจากการปฏิบัติดังนี้ 
 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
 

 

เลขที ่
 

ชื่อ – นามสกุล 
Pre – test 
(40 ค า) 

Post - test 
(40 ค า) 

 

ผลต่าง 
 

หมายเหตุ 

1. เด็กชายชาญพัฒน ์ เป่ียมโชคไชยกร 15 23 8  
2. เด็กชายนิพิฐภูมิ อธิคมรัตนกุล 3 18 15  
3. เด็กชายพัสกร เครือเพ็ชร์ 26 35 8  
4. เด็กชายศิวกร สนั่นวงษ ์ 18 28 10  
5. เด็กชายกษิดิศ เทศะศิลป์ 12 25 13  
6. เด็กชายจารุวัฒน ์ มีธรรม 13 28 15  
7. เด็กชายจุลจักร จันทรศรีวงษ์ 28 38 10  
8. เด็กชายณัฐชานนท์ คงไทย 9 21 12  
9. เด็กชายนันทกานต์ แซ่อุ่ย 3 17 14  
10. เด็กชายภัทรพล ศิริระพร 9 24 15  
11. เด็กชายภูมิพัฒน์ นิ่มนุช 27 35 8  
12. เด็กชายวศิรวิทย์  แก้วมั่น 21 32 11  
13. เด็กชายอชิตะ รังสรรค์ทรัพย์ 13 29 16  
14. เด็กชายอาณัติ สุวรรณฉิม 25 36 11  
15. เด็กหญิงนารายา เพิ่มอนันต์ชัย 17 32 15  
16. เด็กหญิงจีรัศยา ไชยบาล 16 35 9  
17. เด็กหญิงจิรัชยาพร อินกุณา 15 24 9  
18. เด็กหญิงตาณวี แก่นมะสังข ์ 18 33 15  



เลขที ่ ชื่อ – นามสกุล Pre - test Post - test ผลต่าง หมายเหตุ 
19. เด็กหญิงปาริศรา        ฤทธิเรือง 19 36 17  
20. เด็กหญิงพิชญ์สิน ี บุบผาวงษ์ 6 17 11  
21. เด็กหญิงมิ่งมาตา เปรมวานิช 22 38 16  
22. เด็กหญิงสาธิตา   อิ่มบุญตา 25 39 14  
23. เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชาติมงคลวัฒน์ 6 19 13  
24. เด็กหญิงพรนัชชา มาตสมบัติ 4 18 14  
25. เด็กหญิงลัคษิกา อ่วมบุตร 4 19 15  

 
จากตารางจะเห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังทดสอบ (Post – test) ในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีถูกต้อง

สูงกว่าก่อนการทดสอบ (Pre – test) ร้อยละ 100 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนนั้นแสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่สามารถ
อ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีก าหนดให้ท้ัง 10 ชุด ได้อย่างถูกต้อง  ท้ังนี้อาจมีพื้นฐานความรู้มาบ้างแต่ไม่
สามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศได้ถูกต้อง  แต่หลังจากนักเรียนได้ฝึกอ่าน และท าการ
ฝึกอ่านเพิ่มเติมท่ีบ้าน  ท าให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่ีก าหนดให้และเข้าใจ
ความหมายมากยิ่งขึ้น สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนบางคนท่ีมีค่า
คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรนั้น ก็อาจเป็นเพราะว่านักเรียนยังขาดความต่อเนื่องในการฝึกอ่าน 
ออกเสียงค าศัพท์และเนื่องจากมีกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมาค่ันความต่อเนื่องของการเรียนรู้และดึงความ
สนใจของนักเรียนไปด้วย  และอีกสาเหตุจากการสอบถามโดยตรงจากนักเรียนท าให้ผู้วิจัยได้พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
นักเรียนไม่ได้กลับไปทบทวนและท าความเข้าใจเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าปัญหานี้ควรจะ
น าไปพัฒนาในครั้งต่อไป 
 
อภิปรายผลจากการศึกษา 
 จากการสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สังเกตได้ว่านักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ โดยดูผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. จากการวิจัยครั้งนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งล้วนเป็นค าศัพท์พื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนได้รับการสอนท่ีเน้นย้ าในจุดท่ีนักเรียนมักจะสับสนหรือผิดพลาดบ่อย ๆ ท า

ให้นักเรียนผิดพลาดน้อยลง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 การอ่านเป็นทักษะซึ่งจะสมฤทธิ์ผลได้จากการกระท าอย่างต่อเนื่อง  หรือ สม่ าเสมอ   ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงต่อไป   โดยการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญและรักการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนได้
มีความมั่นใจในการออกเสียงได้มากยิ่งขึ้น  โดยครูผู้สอนเรียกนักเรียนมาอ่านให้ฟังเป็นระยะ ๆ   และควรพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียง  กับนักเรียนระดับช้ัน อืน่ ๆ  
 
เอกสารอ้างอิง 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2561, จาก 
http://www.mukdahan.org/news_file/p75850761016.pdf หน้า 41-49 
 บุญเสริม  สัมมนาวงค์ , My  E Book เสริมการเรียนรู้ พื้นฐานภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช่วงช้ันท่ี 2 
 
 

http://www.mukdahan.org/news_file/p75850761016.pdf


 
 
 

ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดค าศัพท์พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
 
ชุดท่ี 1 : Sound 

 
 

Vocabulary Thai 
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

1. vowel สระ 7. same  เหมือน 
2. consonant พยัญชนะ 8. begin  เริ่ม / เริ่มต้น 
3. sound เสียง 9. start เริ่ม / เริ่มต้น 
4. syllable พยางค์ 10. first ล าดับแรก 
5. pair คู่ 11. final ล าดับสุดท้าย 
6. different แตกต่าง 12. last สุดท้าย / ท้าย 

 
ชุดท่ี 2 : Giving the directions 

 
 

Vocabulary Thai 
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

13.go straight ตรงไป 20.behind ด้านหลัง 
14.go along ตรงไปตาม... 21.in front of ด้านหน้า 
15.turn left เล้ียวซ้าย 22.between ระหว่าง 
16.turn right เล้ียวขวา 23.across ข้าม 
17.opposite ตรงข้าม 24.junction ส่ีแยก 
18.next to ถัดไป 25.road ถนน 
19.near ใกล้ๆ 26.street ถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดท่ี 3 : Places 
 

 

Vocabulary Thai  
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

27.canteen โรงอาหาร 53.playground สนามเด็กเล่น 
28.cafeteria โรงอาหาร 54.garden สวน 
29.restaurant ภัตตาคาร 55.park สวนสาธารณะ 
30.food court ร้านอาหาร 56.toilet ห้องน้ า 
31.food shop ร้านอาหาร 57.restroom ห้องน้ า 
32.school โรงเรียน 58.bathroom ห้องอาบน้ า 
33.kindergarten อนุบาล 59.bedroom ห้องนอน 
34.primary ประถมศึกษา 60.living room ห้องนั่งเล่น 
35.secondary มัธยมศึกษา 61.kitchen ห้องครัว 
36.university มหาวิทยาลัย 62.house บ้าน 
37.bakery shop ร้านขายขนมปัง 63.fence รั้ว 
38.pet shop ร้านสัตว์เล้ียง 64.book store ร้านหนังสือ 
39.shoe shop ร้านรองเท้า 65.department store ห้างสรรพสินค้า 
40.stadium สนามกีฬา 66. shopping mall ห้างสรรพสินค้า 
41.aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 67.mall ห้างสรรพสินค้า 
42.planetarium ท้องฟ้าจ าลอง 68.market ตลาด 
43.serpentarium สวนงู 69.canal ล าคลอง 
44.temple วัด 70.river แม่น้ า 
45.church โบสถ์ 71.police station สถานีต ารวจ 
46.mosque มัสยิด 72.bus stop ป้ายรถเมล์ 
47.bank ธนาคาร / ชายฝั่ง 73.bus station สถานีรถโดยสาร 
48.zoo สวนสัตว์ 74.sky train สถานีรถไฟฟ้า 
49.library ห้องสมุด 75.train station สถานีรถไฟ 
50.science lab ห้องวิทยาศาสตร์ 76. railway  สถานีรถไฟ 
51.classroom ห้องเรียน 77.subway สถานีรถไฟใต้ดิน 
52.gym โรงยิม   

 
 
 
 



ชุดท่ี 4 : Feeling 
 

 

Vocabulary Thai 
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

78.afraid กลัว / เกรงว่าจะ..  93.loud เสียงดัง 
79.annoyed ร าคาญ / ก่อกวน 94.mad บ้า 
80.agree เข้าใจ 95.merry ร่าเริง 
81.angry โกรธ 96.naughty ดื้อ / ซน 
82.bored รู้สึกเบื่อ 97.painful เจ็บ 
83.crazy บ้า 98.pity น่าสงสาร 
84.delighted มีความสุข 99.proud ภูมิใจ 
85.dislike ไม่ชอบ 100.greedy ตะกละ / โลภ 
86.fear กลัว 101.happy มีความสุข 
87.frighten กลัว 102.horror น่ากลัว / สยองขวัญ 
88.glad ดีใจ 103.hurt เจ็บ 
89.kind ใจดี 104.quiet เงียบ 
90.lazy ขี้เกียจ 105.sad เศร้า 
91.like ชอบ 106.scared รู้สึกกลัว 
92.lonely โดดเด่ียว 107.worried รู้สึกกังวล 
  
ชุดท่ี 5 : Wh – question 

 
 

Vocabulary Thai 
definition 

 

Vocabulary Thai 
definition 

108.What อะไร 117.How many ถามจ านวน 
109.When เมื่อไหร่ 118.How tall ถามส่วนสูง 
110.Where ที่ไหน 119.How long นานเท่าไหร่ 
111.Why ท าไม 120.How often บ่อยแค่ไหน 
112.Who ใคร 121.How old ถามอายุ 
113.Whose ของใคร 122.How far ไกลแค่ไหน 
114.Which อันไหน / ส่ิงไหน 123.How are you สบายดีไหม 
115.How อย่างไร 124. What time ถามเวลา 
116.How much ถามราคา   

 



ชุดท่ี 6 : Signs 
 

Vocabulary Thai 
definition 

Vocabulary Thai 
definition 

125.no smoking ห้ามสูบบุหรี่ 138.enter ทางเข้า 
126.no honking ห้ามบีบแตร 139.dangerous อันตราย 
127.no feeding ห้ามให้อาหาร 140.caution อันตราย 
128.no littering ห้ามทิ้งขยะ 141 are not allowed ไม่อนุญาต 
129.no picking ห้ามเด็ดดอกไม้ 142.allow  อนุญาต 
130.no texting ห้ามใช้มือถือ 143.keep left ชิดซ้าย 
131.no parking ห้ามจอดรถ 144.keep right ชิดขวา 
131.no food  
      or drink 

ห้ามน าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

145.keep quiet กรุณาเงียบ 

132.no entry ห้ามเข้า 146.only เท่านั้น 
133.nophotography ห้ามถ่ายรูป 147.speed limit จ ากัดความเร็ว 
134.close ปิด 148.turn on เปิด 
135.exit ปิด 149.turn off ปิด 
136.open เปิด 150.put on สวมใส่ 
137.entrance ทางเข้า 151.take off ถอดออก 
 
ชุดท่ี 7  : Weathers and Seasons 

 
Vocabulary Thai 

definition 
Vocabulary Thai 

definition 
152.summer ฤดูร้อน 159.sunny ที่มีแดดจ้า 
153.hot season ฤดูร้อน 160.cloudy ที่มีเมฆมาก 
154.rainy season ฤดูฝน 161.rainy ที่มีฝนตก 
155.spring ฤดูใบไม้ผลิ 162.stormy ที่มีพายุ 
156.winter ฤดูหนาว 163.snowy ที่มีหิมะตก 
157.fall ฤดูใบไม้ร่วง 164.foggy ที่มีหมอกมาก 
158.autumn ฤดูใบไม้ร่วง 165.windy ที่มีลมแรง 

 
 
 



ชุดท่ี 8 : Clothes  
 

Vocabulary Thai 
definition 

Vocabulary Thai 
definition 

166.boots รองเท้าบูท 180.umbrella ร่ม 
167.shoes รองเท้า 181.sweater เส้ือสวมกันหนาว 
168.hat หมวก 182.swimming suit ชุดว่ายน้ า 
169.cap หมวกแก๊ป 183.sunglasses แว่นกันแดด 
170.vest เส้ือกล้าม 184.eye glasses แว่นสายตา 
171.shorts กางเกงขาส้ัน 185.watch นาฬิกาข้อมือ 
172.socks ถุงเท้า 186.necklace สร้อยคอ 
173.skirt กระโปรง 187.brace lace สร้อยข้อมือ 
174.jacket เส้ือแจ๊คเก็ต 188.bow โบ 
175.pajamas ชุดนอน 189.belt เข็มขัด 
176.trousers กางเกงขายาว 200.tie เน็คไท 
177.T-shirt เส้ือยืด 201.head band ที่คาดผม 
178.shirt เส้ือเช้ิต   
179.rain coat ชุดกันฝน   

 
ชุดท่ี 9 : Illness 

 
Vocabulary Thai 

definition 
Vocabulary Thai 

definition 

202.headache ปวดศีรษะ 211.medicine ยา 
203.toothache ปวดฟัน 212.tablet เม็ดยา 
204.backache ปวดหลัง 213.rest พักผ่อน 
205.stomachache ปวดท้อง 214.hospital โรงพยาบาล 
206.broken arm แขนหัก 215.clinic คลินิก 
207.broken leg ขาหัก 216.dental clinic คลินิกท าฟัน 
208.sore throat เจ็บคอ 217.drug store ร้านขายยา 
209.fever เป็นไข้ 218.dentist ทันตแพทย ์
210.sick ป่วย 219.doctor หมอ 
220.What’s the matter with you ? ถามอาการป่วย 
221.What’s wrong with you ? ถามอาการป่วย 



ชุดท่ี 10: Celebrations 
 

Vocabulary Thai 
definition 

Vocabulary Thai 
definition 

222.celebrate เฉลิมฉลอง 240.Pie tree ต้นสน 
223.ceremony พิธี 241.Christmas Tree ต้นคริสมาสต์ 
224.festival เทศกาล 242.gift  ของขวัญ 
225.Mother’s Day วันแม่ 243.present ของขวัญ 
226.Jasmin ดอกมะล ิ 244.Halloween’s 

Day 
วันฮาโลวีน 

227.garland พวงมาลัย 245.black cat แมวด า 
228.Songkran    
      festival 

เทศกาล 
วันสงกรานต์ 

246.Mummy มัมมี่ 

229.splash สาดน้ า 247.Jack o’lantern ตะเกียงผี 
230.water น้ า 248.pumpkin ฟักทอง 
231.merit ท าบุญ 249.ghost ผี 
232.New Year’s Day วันปีใหม ่ 250.witch แม่มด 
233.New Year’s Eve วันก่อนวันปีใหม่ 251.wizard พ่อมด 
234.party งานเล้ียง 252.spooky น่ากลัว 
235.fireworks พลุ 253.Valentine’s 

Day 
วันวาเลนไทน์ 

236.cracker ดอกไม้ไฟ 254.rose ดอกกุหลาบ 
237.Christmas เทศกาลคริสต์มาส 255.chocolate ช็อคโกแลต 
238.Santa claus ซานตราครอส 256.bouquet ช่อดอกไม้ 
239.decorate ตกแต่ง 257.costume เครื่องแต่งกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบทดสอบ ก่อนเรียน (Pre – test) 
จงอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 
1. consonant พยัญชนะ 21.kitchen ห้องครัว 
2. sound เสียง 22.What อะไร 
3.turn left เล้ียวซ้าย 23.between ระหว่าง 
4.headache ปวดศีรษะ 24.market ตลาด 
5.toothache ปวดฟัน 25.swimming suit ชุดว่ายน้ า 
6.restaurant ภัตตาคาร 26.classroom ห้องเรียน 
7.greedy ตะกละ / โลภ 27.quiet เงียบ 
8.celebrate เฉลิมฉลอง 28.Pie tree ต้นสน 
9.temple วัด 29.foggy ที่มีหมอกมาก 
10.pajamas ชุดนอน 30.windy ที่มีลมแรง 
11.trousers กางเกงขายาว 31.bus station สถานีรถโดยสาร 
12.T-shirt เส้ือยืด 32.splash สาดน้ า 
13.no honking ห้ามบีบแตร 33.dangerous อันตราย 
14.boots รองเท้าบูท 34.jacket เส้ือแจ๊คเก็ต 
15.shoes รองเท้า 35.pajamas ชุดนอน 
16.How much ถามราคา 36.speed limit จ ากัดความเร็ว 
17.How many ถามจ านวน 37.naughty ดื้อ / ซน 
18.rainy season ฤดูฝน 38.drug store ร้านขายยา 
19.Christmas เทศกาลคริสต์มาส 39.chocolate ช็อคโกแลต 
20.fireworks พลุ 40.dentist ทันตแพทย ์
 
 

 อ่านออกเสียงค าศัพท์ ถูกต้อง 1 ค า ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

แบบทดสอบ หลังเรียน (Post – test) 
จงอ่านออกเสียงค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 
1.boots รองเท้าบูท 21.kitchen ห้องครัว 
2. sound เสียง 22.What อะไร 
3.turn left เล้ียวซ้าย 23.jacket เส้ือแจ๊คเก็ต 
4.headache ปวดศีรษะ 24.market ตลาด 
5.Pie tree ต้นสน 25.swimming suit ชุดว่ายน้ า 
6.restaurant ภัตตาคาร 26.classroom ห้องเรียน 
7.greedy ตะกละ / โลภ 27.dentist ทันตแพทย ์
8.celebrate เฉลิมฉลอง 28.T-shirt เส้ือยืด 
9.temple วัด 29.foggy ที่มีหมอกมาก 
10. consonant พยัญชนะ 30.between ระหว่าง 
11.Christmas เทศกาลคริสต์มาส 31.windy ที่มีลมแรง 
12.dangerous อันตราย 32.no honking ห้ามบีบแตร 
13.chocolate ช็อคโกแลต 33.splash สาดน้ า 
14.toothache ปวดฟัน 34.trousers กางเกงขายาว 
15.pajamas ชุดนอน 35.quiet เงียบ 
16.shoes รองเท้า 36.pajamas ชุดนอน 
17.How much ถามราคา 37.How many ถามจ านวน 
18.fireworks พลุ 38.bus station สถานีรถโดยสาร 
19.rainy season ฤดูฝน 39.drug store ร้านขายยา 
20.naughty ดื้อ / ซน 40.speed limit จ ากัดความเร็ว 
 
 
 
# อ่านออกเสียงค าศัพท์ ถูกต้อง 1 ค า ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

แบบการให้คะแนน   ก่อนเรียน (Pre – test)  /   หลังเรียน (Post – test) 
 

ด.ช. / ด.ญ. .................................................................................. ช้ัน ป.6/6 เลขท่ี ................... 
 

Pre - test Post - test 
1. 21. 1. 21. 
2. 22. 2. 22. 
3. 23. 3. 23. 
4. 24. 4. 24. 
5. 25. 5. 25. 
6. 26. 6. 26. 
7. 27. 7. 27. 
8. 28. 8. 28. 
9. 29. 9. 29. 
10. 30. 10. 30. 
11. 31. 11. 31. 
12. 32. 12. 32. 
13. 33. 13. 33. 
14. 34. 14. 34. 
15. 35. 15. 35. 
16. 36. 16. 36. 
17. 37. 17. 37. 
18. 38. 18. 38. 
19. 39. 19. 39. 
20. 40. 20. 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


