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วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 
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หัวข้อวจิัย การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํศัพท์ Phonics โดยใช้แบบฝึกทกัษะ

การอ่านออกเสียง Phonics ของนักศึกษาช้ันปวช.ปีที ่3/6 

ช่ือผู้วจิัย นางสาวกติติกานต์   ธนบดีอาํพน 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับชั้ นปวช.3/6ได้มีความรู้

ความสามารถ ในการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ เพื่อเขา้ใจความหมายมากยิ่งข้ึน โดยใชห้นงัสือแบบ

ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียง Phonics  รวมทั้งการลงมือทาํแบบฝึกหดัเพื่อทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ 

และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการพฒันาดา้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํการทดสอบ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  รวมทั้งทาํการคิดวเิคราะห์ผลคะแนน 

 จากการศึกษาปรากฏว่า  จากการทดสอบจากทกัษะการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงนั้ น ทําให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถทํา

แบบทดสอบหลงัเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน  ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การท่ีประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนทาํให้ประเทศไทยต้อง

เตรียมการ และสร้างความพร้อมท่ีจะเผชิญกบการเคล่ือนยา้ยแรงงาน รับความเปล่ียนแปลงในการ

อยู่ร่วมกนัในสังคม และพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดโ้ดยดาํเนินงานตามกรอบและกติกา

ของ กฎบตัรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา

โครงสร้าง องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน และ

เช่ือมโยงแต่ละ ประเทศเขา้ดว้ยกนั จากกฎบตัรอาเซียนขอ้ 34 บญัญติัวา่ “The working language of 

ASEAN shall be English” หรือ “ภาษาท่ีใช้ในการทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ ” 

(Association of Southeast Asain Nations, ม.ป.ป.) ทาํให้ประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาขีด

ความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษของ ประชากรในประเทศเพราะประชาชนพลเมืองใน 

10 ประเทศอาเซียนใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือใน การติดต่อส่ือสาร ในสภาวะท่ีระดับ

ความสามารถของคนไทยในดา้นภาษาองักฤษอยู่ ในระดบัตํ่ากว่าขณะท่ีตอ้งเร่งพฒันาประเทศให้

กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกและรองรับภาวะการคา้การลงทุน การเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

และการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมทางเศรษฐกิจท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง การพฒันา

ทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษจึงเป็นส่วนสาํคญัท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการให้เกิดผลสาํเร็จ  

 นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่กลาพูดหรือกลา้แสดงออกในกิจกรรมการเรียนการสอน นกัเรียนไม่

เห็นความสําคญัของภาษาองักฤษเพราะคิดวา่ไม่มีความจาเป็นตอ้งใช้นกัเรียนคิดว่า ภาษาองักฤษ



 
 

เป็นวิชาท่ียาก นกัเรียนมีความรู้ทัว่ไปนอ้ยทาํให้ไม่เขา้ใจเน้ือหาภาษาองักฤษปัญหาดา้นตาํราและ

ส่ือการสอน เช่น การขาดแคลนอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ขาดแคลนหนงัสืออ่านนอกเวลาขาด แหล่ง

คนควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมจาํนวนอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และขาดการผลิต 

เอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอน 

การอ่านเป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟัง ปัจจุบันมีผู ้รู้

นกัวชิาการและนกัเขียนนาํเสนอความรู้  ขอ้มูล  ข่าวสารและงานสร้างสรรค ์ ตีพิมพใ์นหนงัสือและ

ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ มากมาย   นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารสําคญั ๆ  หลงัจากนาํเสนอดว้ยการพูด หรืออ่านให้

ฟังผ่านส่ือความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาํให้โลกมีวิวฒันาการและมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มนุษย์จาํเป็นตอ้งมีการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึนทุกวนั สังคมไทยใน

ปัจจุบนัพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน การติดต่อส่ือสารจึงจาํเป็นมากในชีวิตประจาํวนัของ

มนุษยใ์นยคุปัจจุบนั   การอ่านเป็นทกัษะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใชอ้ยา่งมากรองจากการพูดและการฟังใน

ชีวติประจาํวนั การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ทั้งน้ีและ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ

จดจาํไดดี้และสามารถฝึกการอ่านออกเสียงไดอี้กดว้ย   เน่ืองจากการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ  มี

ความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัศึกษาจะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ทางดา้นกระบวนการทกัษะการอ่าน และ

เขียน เพราะหากวา่ถา้นกัเรียนขาดทกัษะกระบวนการทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้  ก็จะเป็นปัญหาท่ี

สําคญัมากแก่ผู ้เรียนและครูผู ้สอน  เพราะจะทาํให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวชิาน้ีไม่ดีเท่าท่ีควร 

การอ่าน Phonics นกัเรียนบางคนเขียนภาษาไทยกาํกบัไวใ้ตค้าํ เวลาอ่าน นกัเรียนก็มกัจะ

อ่านภาษาไทยแทนภาษาองักฤษ ส่งผลให้นกัเรียนไม่สามารถอ่านคาํนั้นๆไดจ้ริง ดงันั้นการอ่าน 

Phonics จึงเป็นพื้นฐานสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะตอ้งวางรากฐานการสะกดคาํให้

นกัเรียนเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชชุ้ดการสอนซ่ึงประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบ

ฝึกชุดการสอน และแบบทดสอบการอ่าน Jolly Phonics เพื่อให้นกัเรียนพฒันาความสามารถในการ

อ่าน Phonics รวมไปถึงการพฒันาทกัษะในการฟัง พดู อ่าและเขียน ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

จากการท่ีไดส้อนนกัศึกษาระดบัปวช.3 ไดพ้บวา่นกัเรียนบางคนยงัขาดทกัษะกระบวนการ

อ่านคาํศพัทอ์ยูม่าก  ดงันั้นจึงเห็นควรนาํนกัเรียนท่ียงัขาดทกัษะน้ีทั้งระดบัชั้นมาทาํการวิจยัในชั้น

เรียน 

 

 จุดประสงค์ 
1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน Phonics ของนกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี 3/6 วทิยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพณิชยการ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดการสอนการอ่านออกเสียง Phonics  



 
 

               2. เพื่อพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสะกดคาํภาษาองักฤษ สาํหรับนกัศึกษาชั้น

ปวช.ปีท่ี3/6 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดการอ่านออกเสียง Phonics 

 

สมมติฐาน 

1.ความแตกต่างของทกัษะการอ่านออกเสียงของนกัเรียนส่งผลต่อความแตกต่างของความ

แปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนหรือไม่ 

H0 : ค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนแตกต่างกนั  

2. ค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนมากกว่าค่าเฉล่ียคะแนนผลการ

ทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนหรือไม่ 

H0 : ค่าเฉล่ียคะแนน Pre-test กบัค่าเฉล่ียคะแนน Post-test ไม่ต่างกนั 

H1 : ค่าเฉล่ียคะแนน Pre-test นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียคะแนน Post-test  

 

 

 

ขอบเขตการศึกษาวจัิย 

ขอบเขตในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ 

1)      ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี 3 วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ จาํนวน 100  คน 

2)      กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนนักศึกษาชั้ นปีท่ี 3/6วิทยาลัย

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการในปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 คนโดยผูว้ิจยัไดท้าํการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster random sampling) ดว้ยการจบัฉลาก จากกลุ่มประชากร คือนกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี3/6 ปี

การศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 36 คน 

3)      เน้ือหาท่ีใช ้

เน้ือหาจากหนงัสือ Project Play and Learn ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 บทท่ี  4 , 5 และคลงัคาํ 

(Lexicon) รวมทั้งคาํศพัทท์ัว่ไปจากส่ิงแวดลอ้มในห้องเรียน 



 
 

4)      ตวัแปรท่ีศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ชุดการสอนการอ่านออกเสียง Jolly Phonics   

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนเร่ืองการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

5)      ระยะเวลาในการทดลองศึกษา 

ดาํเนินการทดลองตลอดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ระยะเวลา 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั 

คือตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ วนัละ 1 คาบ คาบละ 20 นาที เป็นเวลา 25 ชัว่โมง ช่วงเวลาดาํเนินการ

วจิยัทั้งส้ิน  8 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2560 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2561) 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้อ่้านรู้และเขา้ใจในการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษ 

2. ยกระดบัการใชภ้าษาองักฤษของเด็กไทยเพื่อกา้วเขา้สู้ประชาคมอาเซียนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่ือสารโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใชภ้าษา ในบริบทต่าง ๆท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 

 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อนัจะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการอ่าน

ออกเสียงเพิ่มมากข้ึน  

2) สามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปวช.3 

3) ชุดการสอนช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งสร้างสรรคแ์ละสามารถนาํไปบูรณาการเขา้กบั

ความรู้อ่ืนๆตลอดจนนาํไปพฒันาวธีิการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีการพฒันาทกัษะกระบวนการอ่านคาํศพัท์ภาษาองักฤษสําหรับ

นกัศึกษาระดบัปวช.3 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํแบบฝึกอยา่งง่าย ๆ เพื่อให้นกัเรียนไม่เบ่ือและสนุกสนานใน

การเรียน ทั้งยงัสามารถนาํไปใชใ้นการทาํแบบฝึกหดัหรือขอ้สอบท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํข้ึน  ผูว้ิจยัไดท้าํ



 
 

การเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อศึกษาการพฒันาของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดมี้

การฝึกทกัษะกระบวนการต่าง ๆ วา่มีความแตกต่างหรือมีการเปล่ียนแปลงโดยมีพฒันาการท่ีดีข้ึน

หรือไม่อยา่งไร 

 

นิยามคําศัพท์เฉพาะ/คําจํากดัความทีใ่ช้ในงานวจัิย 

1)    การอ่านออกเสียงหมายถึง หมายถึง การนาํพยญัชนะ สระ และตวัสะกด มาประสมกนั

เป็นคาํท่ีมีความหมาย สามารถ ออกเสียงไดอ้ยา่ง ถูกตอ้ง 

2)    ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียง หมายถึง คะแนนท่ีนกัเรียนไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านออกเสียง ซ่ึงผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างข้ึน 

3)    Phonics (Letter used to make sounds) หมายถึง ตวัอกัษรท่ีใช้ออกเสียงเป็น

กระบวนการ โดยสอนโครงสร้างเสียงตวัอกัษรตวัเดียวก่อน แลว้จึงจะนาํเสียงมารวมกนั หรืออาจ

กล่าวไดว้่า ตวัอกัษรท่ีใช้ออกเสียงเป็นวิธีการสอนการอ่านเสียงของตวัอกัษรท่ีสร้างเป็นคาํ (จาก

หนงัสือ English For Primary Teachers ของ Mary Slatter & Jane Willis และแปลโดย ดร.มณีเพญ็ 

อภิบาลศรี และ อาจารยอิ์ศรา ประมูลศุข หนา้ 80) 

4)      Alphabet หมายถึง อกัษรท่ีเป็นพยญัชนะทุกตวั มกัใชใ้นการเรียกช่ือพยญัชนะ 

5)      Consonant หมายถึง อกัษรท่ีเป็นพยญัชนะทุกตวั มกัใชใ้นการอธิบายเสียงพยญัชนะ 

6)      Vowel หมายถึง อกัษรท่ีเป็นสระ เช่น a, e, i, o, u 

7)      Diphthong หมายถึง สระผสม เช่น ai, ei, ie, ea, ou 

8)  Double Consonants หมายถึง การซํ้ าพยญัชนะ เม่ือพยญัชนะตวันั้นเป็นตวัสะกด เสียง

ตวัสะกดจะเหมือนเสียงพยญัชนะตวัเดียว ส่วนพยญัชนะตวัสุดทา้ยจะถูกขีดทิ้งหรือละไว ้

9)  Consonant Digraph CK หมายถึง พยญัชนะ  ck เป็นพยญัชนะ 2 ตวัมกัเขียนติดกนั แต่

ออกเสียงเพียงเสียงเดียวและมกั 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูอ่้านสามารถเขา้ใจในเร่ือง Phonetic symbols in English 

2 . ผูอ่้านสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

3. ผูอ่้านสามารถโตต้อบในบริบทต่าง ๆในสถานการณ์ในชีวติประจาํวนั 

4. ผูอ่้านสามารถใชภ้าองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

แนวทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

       เฟอร์เนส (Fernes 1960 : 46) อา้งถึงใน ประเทิน มหาขนัธ์ (2519 : 60) ไดศึ้กษาถึง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสอนเก่ียวกบัการออกเสียงและการสะกดคาํ โดยจดัแบ่งเด็กออกเป็น 2 



 
 

กลุ่ม คือเด็กปกติ และกลุ่มเด็กหูหนวก ซ่ึงเด็กทั้ง 2 กลุ่มน้ีมีความสามารถในการอ่านเท่ากนั ผล

ปรากฏวา่ เด็กกลุ่มหูหนวกนั้นมีความสามารถในการสะกดคาํดอ้ยกวา่เด็กปกติถึงร้อยละ150 

 Phoneticคือ สัทอกัษรชุดหน่ึงท่ีพฒันาโดยสมาคมสัทศาสตร์สากล โดยมุ่งหมายใหเ้ป็น

สัญลกัษณ์มาตรฐานสาํหรับการแทนเสียงพดูในทุกภาษา นกัภาษาศาสตร์ใชอ้กัษรสากลเพื่อแทน

หน่วยเสียงต่าง ๆ ท่ีอวยัวะออกเสียงของมนุษยส์ามารถเปล่งเสียงได ้โดยแทนหน่วยเสียงแต่ละ

หน่วยเสียงดว้ยสัญลกัษณ์เฉพาะท่ีไม่ซํ้ ากนั สัญลกัษณ์ในสัทอกัษรสากลนั้นส่วนใหญ่นาํมาหรือ

ดดัแปลงจากอกัษรโรมนั สัญลกัษณ์บางตวันาํมาจากอกัษรกรีก และบางตวัประดิษฐข้ึ์นใหม่โดยไม่

สัมพนัธ์กบัอกัษรภาษาใดเลย  (Paul,2429) 

นอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ Phonetic หรือสัทศาสตร์ซ่ึงเป็นระบบสาํหรับการถ่ายทอด

เสียงท่ีเกิดข้ึนในภาษา ระบบส่วนใหญ่ท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางจากการถอดคาํออกเสียงสัทอกัษร

สากล (IPA) คือการใชชุ้ดของสัญลกัษณ์มาตรฐานสาํหรับการออกเสียงในช่องปาก ธรรมชาติ

มาตรฐาน IPA ช่วยใหผู้ใ้ชใ้นการเลียนแบบถูกตอ้ง (Grady2548)  

 Symbols คือสัญลกัษณ์ หรือ เคร่ืองหมาย โดยพื้นฐานหมายถึง ส่ิงท่ีใชแ้ทนความหมายของ

อีกส่ิงหน่ึง หรือถา้จะกล่าวใหลึ้กลงไปอีก สัญลกัษณ์ หมายถึง วตัถุ อกัษร รูปร่าง หรือสีสัน ซ่ึงใช้

ในการส่ือความหมายหรือแนวความคิดใหม้นุษยเ์ขา้ใจไปในทางเดียวกนั อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ

นามธรรมก็ได ้ในทางปรัชญามกัมีคาํนิยามวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งในธรรมชาติ หรือแมใ้น

จกัรวาล สามารถแทนไดด้ว้ยสัญลกัษณ์ทั้งส้ิน สัญลกัษณ์นั้นช่วยในการส่ือสาร อาจจะเป็น

รูปภาพ การเขียนอกัษร การออกเสียง หรือการทาํท่าทาง ซ่ึงช่วยใหผู้ส่้งสารและผูรั้บสารเขา้ใจ

ตรงกนัแมจ้ะพดูกนัคนละภาษา แต่ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายวา่ ผูส่้งสารมี

ความสามารถใชส้ัญลกัษณ์ใหส่ื้อความหมายมากเพียงใด และผูรั้บสารมีความเขา้ใจในสัญลกัษณ์ท่ี

ใชม้ากเพียงใด ดงันั้นภาษามือจึงจดัวา่เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงเช่นกนั (Robert 2549) 

 นอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่  Symbols คือ สัญลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีแสดงถึง

ความคิด สัญลกัษณ์อาจมีตวัอยา่งเช่นเคร่ืองหมายกราฟิกหรือองคป์ระกอบ ความหมายของ

สัญลกัษณ์จะถูกกาํหนดโดยปัจจยัหลายอยา่งเช่นการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในชีวติประจาํวนัเป็น

ภาพอา้งอิงและสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายบนเส้ือผา้เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัอกัษรและตวัเลข

เป็นสัญลกัษณ์ บ่อยคร้ังท่ีสัญลกัษณ์ใชใ้นวทิยาศาสตร์เช่นอิเล็กทรอนิกส์เคมีคณิตศาสตร์และ

โหราศาสตร์  สัญลกัษณ์ภาพและมกัจะใชเ้พื่อเตือนถึงอนัตรายนอกจากน้ียงัมีธง , สัญลกัษณ์และ

เพลงสรรเสริญพระบารมีคือสัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของประเทศ(Addbot 2544) 

เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบั Phonetic (สัทศาสตร์) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Piktogramma&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Piktogramma&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ce%C4%BCa_z%C4%ABmes
http://lv.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%A3%C4%93rbs
http://lv.wikipedia.org/wiki/Burts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Cipars
http://lv.wikipedia.org/wiki/Cipars
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6%C4%ABmiskais_simbols
http://lv.wikipedia.org/wiki/Astrolo%C4%A3ija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Karogs
http://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%A2erbonis
http://lv.wikipedia.org/wiki/Himna


 
 

สัทอกัษรสากลเม่ือเร่ิมแรกพฒันาข้ึนโดยคณะของครูสอนภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส ซ่ึง

นาํโดย พอลแพสซี พร้อม ๆ กบัการก่อตั้งสมาคมสัทศาสตร์สากลข้ึนในกรุงปารีสเม่ือ ค.ศ. 1886 

(ทั้งสมาคมและสัทอกัษรสากลใชค้าํยอ่ในภาษาองักฤษวา่ IPA เหมือนกนั) สัทอกัษรสากลรุ่นแรก

อยา่งเป็นทางการไดรั้บการตีพิมพใ์น Passy (1888) โดยคณะผูพ้ฒันาใชอ้กัษรโรมิก (Romic 

alphabet) ของ เฮนรี สวตี (Sweet 1880-1881, 1971) เป็นพื้นฐาน ซ่ึงอกัษรโรมิกนั้นก็นาํรูปแบบมา

จากอกัษรฟอนอไทปิก (Phonotypic Alphabet) ของ ไอแซกพิตแมน และ แอลิกแซนเดอร์ จอห์น 

เอลลิส อีกทีหน่ึง (Kelly 1981) หลงัจากนั้น สัทอกัษรสากลไดผ้า่นการชาํระปรับปรุงอีกหลายคร้ัง 

โดยคร้ังท่ีสาํคญัท่ีสุดคร้ังหน่ึงมีข้ึนในการประชุมของสมาคมฯ ท่ีคีลเม่ือ ค.ศ. 1989 การชาํระคร้ัง

ล่าสุดมีข้ึนใน ค.ศ. 1993 และมีการปรับปรุงอีกคร้ังใน ค.ศ. 1996 ในชุดสัทอกัษรสากล ส่วนใหญ่

ของสัญลกัษณ์แทนหน่วยเสียงพยญัชนะท่ีมีรูปร่างเหมือนกบัพยญัชนะในอกัษรละตินนั้น จะมีค่า

ของเสียง (sound-value) สัมพนัธ์กบัเสียงของพยญัชนะเดียวกนัในภาษายโุรปส่วนใหญ่ รวมทั้ง

ภาษาองักฤษดว้ย สัญลกัษณ์ในประเภทน้ีประกอบดว้ย [p], [b], [t], [d], [k], [g], [m], [n], [f], [v], 

[s], [h], [z], [l], [w] สัญลกัษณ์แทนหน่วยเสียงสระท่ีมีรูปร่างเหมือนกบัสระในอกัษรละติน ซ่ึง

ไดแ้ก่ [a], [e], [i], [o], [u] จะมีค่าของเสียงสัมพนัธ์กบัสระเดียวกนัในภาษาเยอรมนั สเปน หรือ

อิตาลี โดยประมาณ หรืออาจเทียบกบัเสียงสระในภาษาไทยไดเ้ป็น อะ, เอะ,อิ, โอะ และ อุ

ตามลาํดบั สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีเหลือในส่วนท่ีนาํมาจากอกัษรละตินนั้น เช่น [j], [r], [c] และ [y] จะ

สัมพนัธ์กบัเสียงของตวัอกัษรเดียวกนัในภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ เช่น [j] มีค่าของเสียง

เหมือนกบั j ในภาษาเยอรมนั สแกนดิเนเวยี หรือดตัช์ หรืออาจเทียบไดก้บัเสียง ย ในภาษาไทย เป็น

ตน้ ขอ้สาํคญัของหลกัเกณฑก์ารกาํหนดใชส้ัทอกัษรสากลคือ ใชส้ัญลกัษณ์เพียงตวัเดียวสาํหรับ

หน่วยเสียงแต่ละหน่วย โดยหลีกเล่ียงการประสมอกัษรอยา่งเช่น shและ thในการเขียนภาษาองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5_%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C


 
 

บทที ่3 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 

1.  ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการใช้แบบฝึกอย่างง่ายๆ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านคาํศพัท์

ภาษาองักฤษของนกัศึกษา และไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 3/6

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 คน 

2. เนือ้หา / หลกัวชิา  การพฒันาทกัษะการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

การอ่านออกเสียง Phonetic  

 

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. ทดสอบวดัความรู้ก่อนเรียน (Pre-test) 

2. แบบฝึกหดัเก่ียวกบักระบวนการอ่าน และการเขียน 

 3. ทดสอบวดัความรู้หลงัเรียน (Post-test) 

 

3. ข้ันตอนการดําเนินการ 

 ในการดาํเนินการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีการดาํเนินการและรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ข้ันวเิคราะห์ 

  1.1 วเิคราะห์ผู้เรียน การวเิคราะห์ผูเ้รียนไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

  ประชากร  คือ นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.ปีท่ี3/6 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 36 คน 

 1.2 วเิคราะห์เนือ้หา ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี ้

         เน้ือหาท่ีจะใชส้ร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหดั คือเน้ือหาวิชาภาษาองักฤษ 

แบบฝึกหดัท่ีใชใ้นการทดลองเป็นการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ   

2. ข้ันออกแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีข้ันตอนดังนี ้

       ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)   เป็นแบบฝึกหดัการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบฝึกท่ีใช้

ในการพฒันาทกัษะกระบวนการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยมีรูปภาพเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงผูว้ิจยัได้

คดัเลือกไว ้

       ทดสอบหลงัเรียน (Post-test)   เป็นแบบฝึกหดัการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษและตอบคาํถาม

เก่ียวกบัความหมายของคาํศพัทแ์บบทดสอบก่อนเรียน 



 
 

 

 

 

3. ข้ันดําเนินการ 

  มีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1 ทาํการทดลองกบันกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี3/6 โดยให้นกัศึกษาไดส้อบการอ่านคาํศพัท์

ภาษาองักฤษและทาํการบนัทึกคะแนน 

3.2 ดาํเนินการพฒันาทกัษะการอ่านคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน 

Phoneticใหน้กัศึกษาฟังและใหน้กัศึกษาฝึกอ่านและนาํมาสอบอ่าน 

3.3 ทาํการทดสอบอีกคร้ังโดยให้นกัศึกษาตอบคาํถามแบบฝึกหดัเก่ียวกบัความหมายของ

คาํศพัท ์ และทาํการบนัทึกผลคะแนน 

3.4  

3. นวตักรรม/เคร่ืองมือ 

             1.  แผนการจดัการเรียนรู้     

             2. ในการดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลหลงัสอนและบนัทึก 

ประเมิน ทกัษะการอ่าน Phonics เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  

            3. ชุดการสอน Jolly Phonics ระดบัชั้นปวช.ปีท่ี3/6 ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

และแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) การบนัทึกผลคะแนนการอ่าน Phonics ก่อนการฝึกและหลงั

การฝึก 
วธีิดําเนินการวธีิการรวบรวมข้อมูล 
           การบนัทึกผลคะแนนการอ่าน Phonics ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 
วเิคราะห์ข้อมูล 

            1. วเิคราะห์ผลการพฒันาชุดการสอน Jolly Phonics  

              2. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่าน Phonics ของนกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี3/6โดย

พิจารณาค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน (Pre-Post test) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

วธีิดําเนินการวจัิย  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  

วนั  เดือน  ปี กจิกรรม หมายเหตุ 

12  พย. 2560 -นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

19 - 26 มกราคม 2561 -นัก ศึ ก ษ า อ่ า น คํา ศัพ ท์โ ด ย ใ ช้แ บ บ ฝึ ก ทัก ษ ะ 

Phonetic 

 

ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

2 กุมภาพนัธ์ 2561 -นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 
 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลวเิคราะห์ข้อมูล 

 เก็บขอ้มูลวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  - หลงัเรียน จดัทาํตาราง

เปรียบเทียบผลต่าง ระหวา่งก่อนฝึก และ หลงัฝึก หาผลต่างจากการปฏิบติัดงัน้ี 

 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน – หลงัเรียน 

 
 

    ที ่

 

ช่ือ – นามสกุล 

 

ก่อนเรียน 

15 คะแนน 

หลงัเรียน 

15 คะแนน 

ผลต่าง หมายเหตุ 

1 นางสาว พิชาภรณ์ แป้นเหมือน 13 15 2  

2 นาย จกัรพงษ ์กมลนาวนิ 12 14 2  

3 นาย จิรศกัด์ิ เงินเยน็ 11 13 2  

4 นาย เจษฎา สุขสุวรรณ 13 15 2  



 
 

5 นาย อมรศกัด์ิ พวงทอง 11 13 2  

6 นางสาว ธารารัตน์ แสงประเสริฐ 12 15 2  

7 นางสาว ฉตัรนภา เนตรทว้ม 12 14 2  

8 นาย อนุภาพ บรรยงรัตน์ 11 14 3  

9 นางสาว ฐิติพร ศาสตร์ประเสริฐ 13 15 2  

10 นางสาว สิริกญัญา วงษก์าํภู 10 15 5  

11 นาย ลายคราม วรเตชะคงคา 12 15 3  

12 นางสาว แพรวพราว อินทร์เขียว 13 15 2  

13 นางสาว กรรณิการ์ อินสองใจ 13 15 2  

14 นาย ภูวนนต ์ช่วยเจริญ 12 14 2  

15 นางสาว ชชัชญา บุญเชิด 12 15 2  

16 นางสาว พชัธิชา กล่ินทอง 14 15 1  

17 นางสาว อรุณรัตน์ ไพโรจน์ทินกร 12 15 3  

18 นางสาว สุธิมา บ่วงเกิน 12 14 2  

19 นางสาว มลศรีรักษ ์วงศป์ระเสริฐ 12 14 2  

20 นางสาว สิริญา เรืองไชย 13 14 1  

21 นางสาว กญัญารัตน์ โยธาจนัทร์ 9 11 3  

22 นางสาว ศศิกานต ์สมพงษ ์ 12 15 3  

23 นางสาว ภทัราภรณ์ เกษเพชร 10 13 1  

24 นางสาว ทิพยสุดา ทรงประดิษฐ ์ 10 12 2  

25 นางสาว แกว้มณี ชูเมือง 11 14 3  

26 นาย พรหมพิริยะ การบุญ 10 12 2  

27 นางสาว นวรัตน์ สุทธิประภา 11 13 2  

28 นางสาว พวงเพชร วงศเ์มตตา 10 11 1  

29 นางสาว ชลิดา จนัทสาร 10 12 2  

30 นาย ศุวโรจน์ มนตแ์กว้ 10 12 2  



 
 

31 นาย ธนบดี ศรีจอมบุญกุล 13 15 2  

32 นางสาว มณีรัตน์ เพช็รรัตน์ 11 14 3  

33 นาย วชิาญ กุชโร 10 12 2  

34 นาย อคัรพล บงัอร 11 13 2  

35 นาย กิจสุพฒัน์ เกิดสูง 10 12 2  

36 นาย พนธกร อินาลา 12 14 2  

 

จากตารางจะเห็นว่านกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการคิดหาคาํตอบท่ีถูกตอ้งสูงกว่า   ก่อนการ

ทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั  phonetic  symbol  พบกลุ่มการออกสียงท่ีนิยมใชก้นั

มากในกลุ่มของนกัเรียน นกัศึกษา ดงัจะแสดงใหเ้ห็นดงัต่อไปน้ี 



 
 

 
 

แผนภูมิที ่1 แผนภูมิทีแ่สดงคําทีนั่กเรียนและนักศึกษามักออกเสียงผดิ 

  จากแผนภูมิดา้นบนแสดงให้เห็นวา่คาํท่ีนกัเรียน  นกัศึกษามกัจะออกเสียงผดินั้นคือ 

กลุ่มคาํท่ีข้ึนตน้หรือลงทา้ยดว้ย  /Th/ คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ การออกเสียงคาํท่ีข้ึนตน้หรือ

ลงทา้ยดว้ย /Sh/ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 27 และอนัดบัสุดทา้ยคือ กลุ่มท่ีข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ย /Ch/ ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 25 ตามลาํดบั 

 

 

 กลุ่มท่ี 1 คาํท่ีข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ย /Th/  ยกตวัอยา่งเช่น 

  1.1  Thing     /θiŋ/    ธ้ิง 

   Teeth    /tiːθ/   ธีช 

   Thin   /θɪn/   ธิน 

  1.2 This   /ðɪs/   ดิส 

   Them   /ðɛm ,ðəm/   เด็ม 

   They   /ðeɪ/   เดย ์

 

 กลุ่มท่ี 2 คาํท่ีข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ย /Sh/ ยกตวัอยา่งเช่น 

   Shack   /ʃæk/   แชค 

   Shake   /ʃeɪk/   เชค 

   Share   /ʃæ(r)/   แชร์ 

 กลุ่มท่ี 3 คาํท่ีข้ึนตน้และลงทา้ยดว้ย /Ch/ ยกตวัอยา่งเช่น 



 
 

   Church   / t∫ɜːtʃ/                 เชิช 

   Chain   / t∫eɪn/   เชน 

   Chair   / t∫æ (r)/  แชร์   

 

   

 

 

 

 



 
 

 

 บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยต้องการศึกษาผลการใช้นวตักรรม ชุดการสอน Phonics 

สาํหรับนกัศึกษาชั้นปวช.ปีท่ี3/6 ซ่ึงมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน Phonics ของนักศึกษาชั้นปวช.3/6 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนการอ่านออกเสียง Phonics  

               2. เพื่อพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านออกเสียงสะกดคาํภาษาองักฤษ สําหรับนกัศึกษาชั้น

ปวช.3/6 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ โดยใชชุ้ดการอ่านออกเสียง Phonics 

ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน Phonics ภาษาองักฤษ พบว่า 

1.  ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ชุดการอ่านออกเสียง Phonicsภาษาองักฤษมีความเหมาะสมมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียรวม 4.07 จากระดบั 5 คะแนน เหมาะสมของบทบาทของครูในการเรียนการสอน และยงั

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถปฏิบัติได้จริงทุกขั้นตอนเน้ือหามีความยากง่าย

เหมาะสมกบันกัเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัไวส้อดคลอ้งกบัเวลา ความเหมาะสมของส่ือ

การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจดัไว ้เร้าความสนใจของนกัเรียน  

              2. จากการดาํเนินการจดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนน้ี ผูว้ิจยัได้

เก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการบนัทึกหลงัสอน และสังเกตพฤติกรรมการสะกดคาํของนกัเรียนโดยใช้

แบบบนัทึกและประเมินทกัษะการอ่านออกเสียง Phonics ซ่ึงมีการกาํหนดเกณฑ์คุณภาพเป็น 3 

ระดบั ไดแ้ก่ อ่อน ปานกลาง เก่ง และถือว่านกัเรียนระดบัปานกลาง-เก่ง ผ่านระดบัคุณภาพ ส่วน

นกัเรียนระดบัอ่อน ถือว่าไม่ผา่นระดบัคุณภาพ จากขอ้มูลในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนหลงัการสอน นกัเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดบัคุณภาพในการออกเสียงภาษาองักฤษ

ทุกคน  

5. สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านออกเสียง J Phonics ภาษาองักฤษ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยพิจารณาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจาก

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) รวมทั้งพิจารณาค่าความ

แตกต่างของคะแนนรายบุคคล และทาํการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างของทกัษะการ

อ่านออกเสียง Phonics ของนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนว่าส่งผลต่อความแตกต่างของความ



 
 

แปรปรวนของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนหรือไม่ รวมถึงการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความ

แตกต่างค่าเฉล่ียคะแนน Pre-test กบัคะแนน Post-test วา่ค่าเฉล่ียคะแนน Post-test ของนกัเรียน

มากกวา่ค่าเฉล่ียคะแนน Pre-test ของนกัเรียนหรือไม่ 

2. วเิคราะห์ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการสอน พิจารณาตามเกณฑข์องค่าสัมประสิทธ์ิ

การกระจาย (Coefficient of Variation หรือ C.V.) ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนน หลงัเรียน 

3. วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาชั้นปวช.3โดยพิจารณาค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสาํรวจความพึงพอใจของนกัเรียน 

สรุปผลการใช้นวตักรรม 

1)    ผลการการอ่านออกเสียง Jolly Phonics สรุปไดว้า่ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ชุดทางการอ่าน

ออกเสียง Phonics มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม 4.07 จากระดบั 5 คะแนน 

2)     ผูว้จิยัพบวา่นกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆในแบบฝึกไดต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด แต่นกัเรียนกลุ่มอ่อนนั้นมีบางกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัคาํช้ีแนะเพิ่มเติม ดงันั้นผูว้จิยัจึง

ปรับเปล่ียนคาํสั่งใหล้ะเอียดและชดัเจนมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะ 

 

1) ผูว้จิยัควรนาํผลวจิยัท่ีไดไ้ปใชก้บัผูเ้รียนใหห้ลากหลายระดบัชั้น 

2) ผูว้จิยัควรเพิ่มแบบฝึกการอ่านออกเสียง Phonics 
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