
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การออกเสียง –ed ท่ีต าแหน่งท้ายค ากริยาและความพึง

พอใจของนักเรียนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้

ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้บตัรค าศพัทสี์และการสอนแบบปกติ* 
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Satisfaction of Primary 3 Students Taught by Using Colored Word Card and 

Traditional Method  

คณิศร แสงอินทร*์* 

สาขาการสอนภาษาองักฤษ 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ที่

ต าแหน่งทา้ยค ากรยิาของนักเรยีนโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบันกัเรยีนโปรแกรม EAL 

(English as an Additional Language)  ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิ(2) เปรยีบเทยีบความพงึ

พอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาของนกัเรยีนโปรแกรม 

EAL (English as an Additional Language)  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใช้

บตัรค าศพัทส์กีบันกัเรยีนโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ทีไ่ดร้บัการ

สอนแบบปกต ิกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an 

Additional Language)  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 โรงเรยีน

นานาชาตเิซนตแ์อนดรวู ์จ านวน 2 หอ้งเรยีน ผลวจิยัสรุปไดด้งันี้ (1) นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน

ดว้ยการใชบ้ตัรค าศพัทส์ ีมผีลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาสงูกว่า

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (2) นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการ

สอนดว้ยการใชบ้ตัรค าศพัทส์มีคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ที่

ต าแหน่งทา้ยค ากรยิาสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05  
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ABSTRACT  

 The purposes of the research were to (1) compare pronunciation of –ed sound 

as ending verb achievement of selected Primary 3 students taught by using colored 

word cards and by using traditional method (2) compare satisfaction levels of students 

instructed activities of compare pronunciation of –ed sound as ending verb achievement 

of selected Primary 3 students taught by using colored word cards and by using 

traditional method. The sample population consisted of 2 classrooms Primary 3 students 

enrolled in the second semester of the academic year 2016 at St. Andrews International 

School. 

 Findings are as follows: 

(1)The students taught by using colored word cards exhibited achievement in 

pronunciation of –ed as ending verb at a higher level than the students taught by using 

traditional method at statistically significant level .05. 

(2) The students taught by using colored word cards exhibited a higher level of 

satisfaction with pronunciation of –ed as ending verb activities than the students taught 

by using traditional method at statistically significant level .05. 

Keywords:    

(1) การออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา (2) ความพงึพอใจ  

(3) วธิกีารจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชบ้ตัรค าศพัท์ (4) การสอนแบบปกต ิ  
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บทน า 

 เนื่องดว้ยยคุปัจจุบนัการสื่อสารเป็นเรือ่งค่อนขา้งกวา้ง การตดิต่อสื่อสารไมใ่ช่เป็นการ

กระท ากบัคนใกลต้วัเท่านัน้ หากแต่เป็นการสื่อสารกบัคนทีอ่ยูห่่างไกล ทัง้ทีเ่ป็นการสื่อสารที่

เป็นชนชาตเิดยีวกนัทัง้สองฝ่ายซึง่แน่นอนว่าการเขา้ใจของภาษาทีใ่ชม้คีวามเท่าเทยีมกนั เช่น 

การสื่อสารของคนในประเทศเดยีว หรอื คนทีเ่ป็นเชือ้ชาตเิดยีวกนัทีส่ามารถตดิต่อสื่อสาร

ถงึแมว้่าอยูค่นละประเทศ นอกจากนี้ยงัมกีารสื่อสารทีจ่ะตอ้งเป็นไปโดยคนทีใ่ชภ้าษาต่างกนั 

เช่น การสื่อสารของคนสองคนทีม่คีนละเชือ้ชาต ิหรอื คนทีใ่ชภ้าษาแม ่(Mother tongue) ต่าง

ภาษากนั ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ว่าการสื่อสารของทัง้สองฝ่ายสิง่ทีข่าดไมไ่ดค้อื ภาษา ซึง่

ความหมายของภาษาตามทีพ่จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไวว้่า ภาษา คอื 

ถอ้ยค าทีใ่ชพ้ดูหรอืเขยีนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจนี หรอื

เพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม; เสยีง ตวัหนงัสอื 

หรอืกริยิาอาการทีส่ ื่อความได ้เช่น ภาษาพูด ภาษาเขยีน ภาษาท่าทาง ภาษามอื 

(ราชบณัฑติยสถาน, 2546ก, หน้า 822) 

 จากค ากล่าวขา้งต้น จะเหน็ว่าการสื่อสารเป็นเรือ่งส าคญั เพราะถา้หากเราไมส่ามารถ

สื่อสารใหอ้กีฝ่ายเขา้ได ้กจ็ะเกดิปัญหาในภายหลงัได ้เช่น การท าธุรกจิ กอ็าจจะท าใหเ้กดิ

ผดิพลาด ทัง้นี้จงึมกีารน าภาษาทีส่ามารถใชเ้ป็นภาษากลางในการสื่อสารส าหรบัระดบั

นานาชาต ิคอื ภาษาองักฤษ แต่ส าหรบัคนไทยบางกลุ่มยงัมกีารออกเสยีงทีผ่ดิบา้ง ผูว้จิยัจงึมี

ความสนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งการออกเสยีงภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งในชัน้เรยีน 

 เนื่องจากโรงเรยีนเซนตแ์อนดรวูเ์ป็นโรงเรยีนนานาชาต ิการเขา้ศกึษาในโรงเรยีนจงึ

ตอ้งมกีารทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ ซึง่ถา้หากว่าการทดสอบทางภาษาองักฤษ

ของนกัเรยีนไมผ่่าน นกัเรยีนจะตอ้งเขา้เรยีนโปรแกรม EAL (English as an Additional 

Language) ส าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็นกัเรยีนโปรแกรม EAL (English as an Additional 

Language) จงึค่อนขา้งมปัีญหาทีใ่กลเ้คยีงกนัทัง้สีท่กัษะการเรยีนรูท้างภาษา คอื ฟัง พดู อ่าน 

เขยีน แต่ปัญหาทีผู่ว้จิยัพบค่อยขา้งบ่อยครัง้ส าหรบัทกัษะการพดู คอื การออกเสยีง

ภาษาองักฤษทีไ่มถู่กตอ้ง โดยเฉพาะการออกเสยีงทา้ยค าศพัท ์ซึง่การออกเสยีงทา้ยค าศพัทใ์น

ภาษาองักฤษเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งส าคญั เพราะถา้หากมกีารออกเสยีงทีผ่ดิเพีย้นไป ความหมาย

ของค าจะเปลีย่นหรอืผดิไปทนัท ีดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญัในส่วนของการออกเสยีง
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ภาษาองักฤษทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา ซึง่ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมุง่เน้นไปทีก่ารเรยีนรูก้าร

ออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา เพราะเหตุทีว่่า การออกเสยีง –ed นี้ เป็นปัญหาทีพ่บมา

ในคนไทย หรอืแมก้ระทัง้เดก็นกัเรยีนในชัน้เรยีน EAL (English as an Additional Language) 

ปัญหาน้ีกถ็ูกพบมากเช่นกนั ทัง้นี้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารใชบ้ตัรค าศพัทส์เีขา้มาใชใ้นการสอนการออก

เสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิานี้ เปรยีบการกบัการสอนแบบปกติ   

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาของนกัเรยีน

ในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ที่

ไดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบัการสอนแบบปกต ิ

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ย

ค ากรยิาของนกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบัการสอนแบบปกต ิ

สมมติฐานของวิจยั 

1. นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่

3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ตัรค าศพัทส์ ีมผีลการเรยีนรูใ้นการออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่ง

ทา้ยค ากรยิาทีสู่งกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิ

2. นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่

3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ตัรค าศพัทส์ ีมคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออก

เสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาทีส่งูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกติ 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an 

Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 

โรงเรยีนนานาชาตเิซนต ์    แอนดรวู ์จ านวน 4 หอ้ง รวมทัง้สิน้ 60 คน  
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2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an 

Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 

2 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนละ 15 คน โดยการสุ่มอย่างงา่ย เนื่องจากทางโรงเรยีนไดม้กีารวดั

ความสามารถทางภาษาองักฤษตัง้แต่ก่อนเขา้เรยีน นกัเรยีนจงึมคีวามสามารถทาง

ภาษาองักฤษทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั   

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื การสอนโดยใชบ้ตัรค าศพัทส์ ีและ

วธิกีารสอนแบบปกต ิ

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ที่

ต าแหน่งทา้ยค ากรยิา และความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed 

ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัครผููส้อนหรอืผูเ้กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอนการออกเสยีง

ในต าแหน่งต่างๆ ของค า หรอืประโยค 

2. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ส้อนไดพ้ฒันาประสทิธภิาพการเรยีนการสอนการออกเสยีงใน

ต าแหน่งต่างๆ ของค า หรอืประโยค  

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้าร

ออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาและความพงึพอใจของนกัเรยีนในโปรแกรม EAL 

(English as an Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 

ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชบ้ตัรค าศพัทส์ ีและการสอนแบบปกต ิ

ทฤษฎีพฒันาการเชาวน์ปัญญาของพีอาเจต ์ 

สุรางค ์โควต้ระกูล (2553, หน้า 48 - ) ไดก้ล่าวถงึ ความคดิรวบยอดพืน้ฐานของพอีาเจตไ์วว้่า 

พอีาเจตเ์ชื่อว่าคนเราทุกคนตัง้แต่เกดิมามคีวามพรอ้มทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มและโดย
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ธรรมชาตแิลว้มนุษยเ์ป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะมกีรยิากรรม หรอืเริม่กระท าก่อน (Active) นอกจากนี้พอีา

เจตถ์อืว่ามนุษยเ์รามแีนวโน้มพืน้ฐานทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด 2 ชนิด คอื การจดัและรวบรวม 

(Organization) และการปรบัตวั (Adaptation) ซึง่อธบิายไดด้งัต่อไปนี้  

 การจดัและรวบรวม (Organization) หมายถงึ การจดัและรวบรวมกระบวนการต่างๆ 

ภายใน เขา้เป็นระบบอยา่งต่อเนื่องกนั เป็นระเบยีบ และมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาตราบทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม 

 การปรบัตวั (Adaptation) หมายถงึ การปรบัตวัใหก้บัสิง่แวดลอ้มเพื่ออยูใ่นสภาพสมดุล 

การปรบัตวัประกอบดว้ยกระบวนการสองอยา่ง คอื การซมึซาบหรอืดดูซมึประสบการณ์ 

(Assimilation) และ การปรบัโครงสรา้งทางสตปัิญญา (Accommodation) เมือ่เผชญิกบั

สิง่แวดลอ้ม  

ลกัษณะท่ีดีของครผููส้อน 

(John Carroll, 1963) แครร์อลไดก้ล่าวถงึความหมายของครทูีม่ปีระสทิธภิาพไวใ้นบทความที่

ชื่อว่า “A Model of School Learning” ว่า เป็นครทูีส่อนใหน้กัเรยีนเกดิความรู ้ใหเ้วลาแก่

นกัเรยีนแต่ละคนไดเ้รยีนรูโ้ดยพจิารณาความแตกต่างของบุคคล และวชิาทีส่อน บางคนตอ้งการ

เวลามากแต่บางคนตอ้งการเวลาน้อย ซึง่ขึน้อยูก่บัวชิาทีค่รสูอน รวมทัง้จดักจิกรรม และ 

ประสบการณ์ทีจ่ะท าใหเ้กดิการเรยีนรู ้

จากการวจิยัของนกัจติวทิยาการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวไวเ้กีย่วกบัการเป็นครผููส้อนทีด่ ีและมี

ประสทิธภิาพดงันี้ (Ryan, 1964; Emmer, Evertson and Anderson, 1980, Good and Grows, 

1979; Honsner & Griffy, 1983) 

1. ตอ้งเป็นนกัมนุษยนิยม (Humanist) คอื เป็นผูท้ีย่อมรบันกัเรยีนอยา่งจรงิใจ ใหค้วาม

อบอุ่น มคีวามเขา้ใจนกัเรยีน มคีวามยตุธิรรม และมคีุณลกัษณะของครตูมทศันะของ

นกัจติวทิยามนุษยนิยม และเป็นกลัยาณมติรของนกัเรยีน  

2. เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้และมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัจติวทิยาการสอนคอื ครตูอ้งเขา้ใจธรรมชาติ

ของกระบวนการเรยีนรูแ้ละสามารถจะใหว้ธิสีอนทีเ่หมาะสม และจงูใจใหน้กัเรยีนอยาก

เรยีนรู ้ครจูะตอ้งใชว้ธิปีระเมนิผลทีส่ามารถบอกไดว้่าการเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้จรงิ 
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3.  เป็นผูท้ีรู่จ้กันักเรยีน ครไูมเ่พยีงแต่เป็นผูส้อนนกัเรยีนทางวชิาการเท่านัน้ แต่เป็นผูท้ีม่ ี

อทิธผิลต่อพฒันาการทางบุคลกิภาพของนกัเรยีนดว้ย ดงันัน้ครตูอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบั

จติวทิยาพฒันาการ เพื่อจะช่วยนกัเรยีนใหม้พีฒันาการทัง้ดา้นสตปัิญญาและดา้น

บุคลกิภาพดว้ย โดยท าตนใหเ้ป็นผูส้่งเสรมิการพฒันาบุคลกิภาพของนกัเรยีนใหไ้ปใน

ทางบวก เพื่อนกัเรยีนจะไดเ้จรญิเตบิโตเป็นบุคคล ทีม่ชีวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีุณค่า มี

ความภูมใินตวัเองและมคีวามสุข 

4. เป็นผูท้ีม่วีุฒทิางวชิาการ โดยเฉพาะในวชิาต่างๆทีต่นตอ้งสอนส าหรบัความรูด้า้น

วชิาการนัน้ เมือ่นิสตินกัศกึษาครเูรยีนจบหลกัสตูรแลว้ กอ็าจจะเชื่อไดว้่าไดร้บัการ

เตรยีมตวัพรอ้มทีจ่ะเป็นผูส้อนได ้และนอกจากนี้นิสตินักศกึษาเป็นผูท้ีพ่ยายาม

ขวนขวายหาความรูอ้ยูเ่สมอไมว่่าจะดว้ยการอ่านคน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืไปอบรมต่อใน

วชิาทีต่นสอนกจ็ะเป็นบุคคลทีม่คีุณวุฒทิางวชิาการทีท่นัสมยัเสมอ 

5. เป็นผูน้ าทีด่แีละเป็นผูฟั้งทีด่ ีสามารถจะช่วยนกัเรยีนใหม้คีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนัใน

กรณทีีม่คีวามขดัแยง้กนั ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 

6. มทีกัษะในการจดัการหอ้งเรยีนใหเ้อือ้การเรยีนรู้ 

7. เป็นผูท้ีน่ิยมในวธิกีารวทิยาศาสตรแ์ละเขา้ใจกฎแห่งพฤตกิรรม และเป็นนกัวทิยาศาสตร์

พฤตกิรรม 

8. จะตอ้งมทีกัษะของชวีติ (Life Skill) คอืเป็นผูส้ ื่อสารกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นไดด้ ีและมี

ความสมัพนัธอ์นัดหีรอืตอ้งมมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถแก้ปัญหาและตดัสนิใจได ้มสีุขภาพ

ดทีัง้กายและใจ จะตอ้งมจีุดมุง่หมายของชวีติและมใีจรกัอาชพีทีเ่ลอืก 

การสอนการออกเสียง 

ภมู ิหุราพนัธุ ์(2530, หน้า 12-17) ไดก้ล่าวถงึการสอนการออกเสยีง จดุประสงคข์องการ

เรยีนการสอนการออกเสยีง เสยีงมาตรฐาน และส่วนประกอบของการออกเสยีง ไวด้งันี้ 

1. ความหมายของการสอนการออกเสยีง 

ศพัท ์Pronunciation เป็นค านามของค ากรยิา Pronounce ซึง่มาจากภาษาลาตนิและ

ฝรัง่เศสโบราณว่า Pronuntiare Pro (Forth) + nuntiare (Announce) แปลว่า ประกาศออกมา 

และในปัจจบุนัอกีความหมายหน่ึงว่า ออกเสยีง ส่วนค านาม Pronunciation มคีวามหมายอยา่ง
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เดยีวว่า การออกเสยีง ในความหมายอยา่งกวา้งๆ ส าหรบัภาษาองักฤษ คอื การผสมเสยีงเป็น

ค าและผสมค าเป็นประโยค มหีลกัใหญ่ๆอยู ่4 ประการ คอื 

1.1 ออกเสยีงต่างๆ ในแต่ละเสยีงในภาษาองักฤษใหถู้กตอ้ง 

1.2 ผสมเสยีงนัน้ๆ เป็นค า 

1.3 การลงเสยีงหนกัใหต้รงพยางคใ์นค าทีม่มีากกว่าหนึ่งพยางค์ 

1.4 การใชจ้งัหวะ เสยีงหนกัเบา และเสยีงสงูต ่าในค า วล ีประโยคไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ 

ความรู้ด้านโฟนิกส ์

โฟนิกส ์คอืการเขา้ใจเสยีงทีใ่ชใ้นแต่ละภาษา และเชื่อมโยงเสยีงสู่ตวัอกัษร เพื่อให้
สามารถอ่านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ผูเ้รยีนตอ้งฝึกฝนเชื่อมโยงจากตวัอกัษรสู่เสยีง และเสยีงสู่
ตวัอกัษรจนสามารถใชไ้ดอ้ยา่งอตัโนมตั ิ(Brahmanand, 2006: online) สรปุไดว้่า โฟนิกสเ์ป็น
เรือ่งของเสยีง เพราะ Phonics มาจากคา ว่า Phone ทีแ่ปลว่า เสยีง ในทีน่ี้เน้นไปทีเ่สยีง
พยญัชนะ และสระในภาษาองักฤษ ซึง่พยญัชนะ และสระแต่ละตวัต่างกม็เีสยีงทีต่่างกนัไป 
ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูเ้สยีงเหล่านี้เพื่อจะสามารถน า แต่ละเสยีงมารวมกนัเพื่อใหเ้กดิเป็นค าศพัท์
ได ้
 

ความพึงพอใจ 
อมรรตัน์ อนวชั (2552, หน้า 49) ไดส้รุปว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึเชงิบวก

ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง แลว้ส่งผลต่อการกระท าหรอืพฤตกิรรมของ

บุคคลนัน้ และ วนัด ีภญิญมติร ์(2552, หน้า 58) ไดส้รปุว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรูส้กึ

นึกคดิหรอืเจตคตขิองบุคคลทีม่ต่ีอการท างานหรอืการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ในเชงิบวก  

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึง่มรีปูแบบการทดลอง

แบบ The Posttest-Only Control Group Design 

วิธีการเกบ็ข้อมลู 
1. ก าหนดกลุ่มทดลองทีจ่ะใชใ้นการทดลองครัง้นี้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทีม่รีะดบั

ความสามารถภาษาองักฤษใกลเ้คยีงกนั 
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2. ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม ตามแผนการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed 

ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาและการสอนแบบปกต ิโดยแต่ละวธิกีารใชแ้ผนการสอน

วธิกีารละ 4 แผน แผนละ 1-2 คาบ แต่ละคาบใชเ้วลา 50 นาท ี 

3. ทดสอบการออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา โดยใชแ้บบทดสอบทีเ่ตรยีมไว้ 

4. ใหน้กัเรยีนท าแบบวดัความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ที่

ต าแหน่งทา้ยค ากรยิา 

5. น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบไปวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส าเรจ็รปู 

วิธีวิเคราะหข้์อมูล 

1. ตรวจแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา และ

ความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาของ

นกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม และบนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์พรอ้มตรวจทาน 

2. วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลการทดสอบการออก

เสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา และความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออก

เสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาของนกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม แลว้แปลผลตามเกณฑ ์

3. การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา และความ

พงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา ใช ้t test 

Independent Samples และสรปุผล 

ผลการวิจยั 

 ผลการวจิยัเรือ่ง การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ย

ค ากรยิา และความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิา

ของนกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ที่

ไดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบันกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional 

Language)  ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกต ิพบว่า 
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1. นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language)  กลุ่มทีไ่ดร้บั

การสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์มีผีลการทดสอบทีส่งูกว่านกัเรยีนโปรแกรม ที่

ไดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language)  กลุ่มทีไ่ดร้บั

การสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์มีคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่งูกว่า

นกัเรยีนโปรแกรม ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภปิรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานของการศกึษา 

ดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่งทา้ยค ากรยิาของ

นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบัการสอนแบบปกต ิ

พบว่า นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language)  กลุ่มที่

ไดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์มีผีลการทดสอบทีส่งูกว่านกัเรยีนโปรแกรม 

ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีไ่ดก้ล่าวไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์เีป็นวธิี

ทีเ่หมาะสมในการสอนการออกเสยีงและช่วยพฒันาผลการเรยีนรู ้เนื่องจากกรอบ

และแนวทางสามารถช่วยกระตุน้การจดจ าของนกัเรยีน ทีส่ามารถสงัเกตจากสทีี่

แตกต่างกนัของบตัรค าศพัท ์ซึง่จะมกีารออกเสยีงทีแ่ตกต่างกนัไปตามเสยีงของ

ตวัอกัษรนัน้ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัทฤษฎเีชาวน์ปัญญาของพอีาเจต ์คอื การจดัและ

รวบรวม (Organization) หมายถงึ การจดัและรวบรวมกระบวนการต่างๆ ภายใน 

เขา้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องกนั เป็นระเบยีบ และมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลาตราบทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม และการปรบัตวั (Adaptation) 

หมายถงึ การปรบัตวัใหก้บัสิง่แวดลอ้มเพื่ออยูใ่นสภาพสมดุล การปรบัตวั

ประกอบดว้ยกระบวนการสองอยา่ง คอื การซมึซาบหรอืดดูซมึประสบการณ์ 

(Assimilation) และ การปรบัโครงสรา้งทางสตปัิญญา (Accommodation) เมือ่

เผชญิกบัสิง่แวดลอ้ม สุรางค ์โคว้ตระกูล (2553, หน้า 13-15) 
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2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรูก้ารออกเสยีง –ed ทีต่ าแหน่ง

ทา้ยค ากรยิาของนกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์กีบัการสอนแบบ

ปกต ิพบว่า นกัเรยีนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language)  

กลุ่มทีไ่ดร้บัการสอนโดยการใชบ้ตัรค าศพัทส์มีคีวามพงึพอใจต่อกจิกรรมการเรยีนรู้

ทีส่งูกว่านกัเรยีนโปรแกรม ทีไ่ดร้บัการสอนแบบปกตอิยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 และเป็นไปตามสมมตฐิานทีไ่ดก้ล่าวไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ บตัรค าศพัทส์ี

มคีวามน่าสนใจต่อการเรยีนรูแ้ละจดจ า อกีทัง้ครผููส้อนยงัไดน้ าบตัรค าศพัทส์ไีป

ประกอบการเล่นเกมหรอืกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากเฉดสใีนการน ามาใชท้ าบตัรค าศพัทเ์ป็นเรือ่งทีค่่อนขา้งส าคญั เพราะ

หากครผููส้อนเลอืกเฉดสทีีไ่มเ่หมาะกบัการจดจ า หรอืไมด่งึดดูความสนใจของ

นกัเรยีน กอ็าจจะท าใหผ้ลการเรยีนรูไ้มเ่ป็นไปตามสมมตฐิานได้ 

2. การน าบตัรค าศพัทส์มีาใชใ้นประกอบการท ากจิกรรมหรอืเล่นเกมต่างๆ ก็

อาจจะช่วยใหน้กัเรยีนสามารถจดจ าไดด้ขีึน้ 

ค าขอบคณุ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีม่อบโอกาสในการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

ทัง้นี้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านอาจารยร์ะววิรรณ ศรคีรัน้ครา้ม และผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้เพื่อน

รว่มชัน้เรยีน และครอบครวัทีเ่ป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา 
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